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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724332 Nr: 19982-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI, FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 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$ 

356,71 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,00(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751443 Nr: 3196-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁXIMO FERREIRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309

 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.: 715731 Nr: 7734-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA 

APARECIDA FRANTZ - OAB:7.929

 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$ 

578,62 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 165,19(cento e 

sessenta e cinco reais e dezenove 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.: 820517 Nr: 26757-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILA CALDAS RODRIGUES, LUCIENE CALDAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GABRIEL - 

OAB:10967/MT, LILIAN CALDAS RODRIGUES - OAB:18.838, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE VASCONCELOS 

TORRES - OAB:OAB/DF 27.175

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

devidamente INTIMADA à parte apelada/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.: 830637 Nr: 36342-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE

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

SEGURO S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 
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(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.: 989395 Nr: 18309-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSE DA SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 957141 Nr: 3628-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA AURORA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004246 Nr: 25256-14.2015.811.0041

 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: HELENA PICCOLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992074 Nr: 19482-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO AMORIM FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993708 Nr: 20316-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GARABIBI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

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

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

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

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

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

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 
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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.: 1143451 Nr: 28881-22.2016.811.0041

 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: PAULO SOARES DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026313 Nr: 34936-23.2015.811.0041

 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: JAIR ROBERTO DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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$ 

556,21 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um 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$ 142,78(cento e 

quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758883 Nr: 11149-67.2012.811.0041

 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: VALDECIR NATAL PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

590,82 (quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 177,39(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900138 Nr: 29930-69.2014.811.0041

 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: LUIS CARLOS MORAIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

778,06 (setecentos e setenta e oito reais 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$ 364,63(trezentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta 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.: 798785 Nr: 5184-74.2013.811.0041

 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: ROSANGELA DE ABREU CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKI DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.036,30 (cinco mil e trinta e seis reais e trinta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$2.518,15(dois mil e quinhentos e dezoito reais e 

quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 2.518,15(dois 

mil e quinhentos e dezoito reais e quinze 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):
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 Cod. Proc.: 740784 Nr: 37532-19.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

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

devidamente INTIMADA à parte apelado/requerente, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348503 Nr: 18680-49.2008.811.0041

 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: G. S. A, OZANA ANGELICA SACRAMENTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON B. SILVA - OAB:11450 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/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$ 

753,95 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), 

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

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

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

R$340,52(trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois 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.: 1009604 Nr: 27399-73.2015.811.0041

 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: MCPU, THYEMI MIZOGUTI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, MARCUS CESAR 

MESQUITA - OAB:5.036, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

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

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

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

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.: 1203148 Nr: 5621-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DOS SANTOS LOYO

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

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME, JUSCIMAR 

FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

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

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

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

1.895,34 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$947,67(novecentos e quarenta e sete reais e 

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

R$947,67(novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974058 Nr: 11247-47.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

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

R$4.619,69(quatro mil e seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1321786 Nr: 13719-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postomais Comércio de Combustíveis e 

Derivados de Petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143213 Nr: 28767-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE ALESSANDRO POMMOT VASCONCELOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977717 Nr: 12835-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elizabeth cerqueira costa - 

OAB:OAB/ES 13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

 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.: 977717 Nr: 12835-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elizabeth cerqueira costa - 

OAB:OAB/ES 13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

 Certifico que conforme solicitado em fls 210 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035278-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON KELVIN DENIZ MAGALHAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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 e a 

Recuperanda para se manifestarem nos presentes autos, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de outubro de 2018. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006492-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORELI (DEPRECADO)

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o  ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 3 de outubro de 2018 César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214273 Nr: 9706-08.2017.811.0041

 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: PAULO CESAR NUNES DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

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

OAB:9764-A

 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.

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

os documentos discriminados às fls. 26/30, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258444 Nr: 23801-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES VILELA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

MODELO

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

SILVA - OAB:6565/MT, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

FERNANDO ALVES VILELA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

27.333,35, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 10/59).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 63/65).

Parecer do Ministério Público (fls. 66/67).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 27.333,35, resultante 

dos autos nº 0000547-27.2006.811.0041.

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

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

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de FERNANDO ALVES VILELA, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 27.333,35, classificado como concursal 

quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214275 Nr: 9707-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON GONÇALVES DA CRUZ E SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

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

OAB:9764-A/MT

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

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

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

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

documento, conforme decisão exarada à fl. 36.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258792 Nr: 23947-84.2017.811.0041

 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 DA SILVA RIBEIRO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPH MENEZES DA SILVA - 

OAB:5035/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 55/57, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1117235 Nr: 17577-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

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

autos os documentos que esclareçam a origem e o valor do seu crédito de 

maneira pormenorizada, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Em seguida, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Após, renove-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206855 Nr: 7355-62.2017.811.0041

 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: RAIMUNDO CARDOSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO - OAB:12280/MT, 
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JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234312 Nr: 16313-37.2017.811.0041

 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: BENTO BANDEIRA GOULART, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19032/MT

 Vistos.

Apense-se o presente feito aos autos da habilitação de crédito n°. 

16312-52.2017.811.0041 (código n°. 1234311).

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1251055 Nr: 21496-86.2017.811.0041

 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: PAULO RICARDO TIEMANN, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

petições de fls. 31/32 e 34/49.

Na sequência, intimem-se a requerida e o administrador judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Com o retorno, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286664 Nr: 3807-92.2018.811.0041

 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: LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234311 Nr: 16312-52.2017.811.0041

 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: BENTO BANDEIRA GOULART, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19032/MT

 Vistos.

Primeiramente, apense-se o presente feito aos autos da habilitação de 

crédito n°. 16313-37.2017.811.0041 (código n°. 1234312).

Ainda, intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, 

sobre a manifestação de fls. 32/49.

Com a manifestação, intime-se o administrador judicial para emitir parecer 

no mesmo prazo.

Na sequência, colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209263 Nr: 8175-81.2017.811.0041

 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 RIBEIRO DIAS, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15138

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

OAB:7.187/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

manifestação de fls. 37/42.

Na sequência, intime-se a recuperanda para se manifestar no mesmo 

prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Com o retorno, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 864039 Nr: 4857-95.2014.811.0041

 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: PR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA -ME, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, ULISSES TEODORO RIBEIRO NETO - 

OAB:10.674

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

OAB:6218/MT, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:355/MT, JACKSON F COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 159, dê-se vista dos autos aos patronos da Massa 

Falida de Grupal Agroindustrial Ltda., Dr. Jackson F. Coleta Coutinho, 

OAB/MT 9.172-B e Dr. José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso II do art.107 do CPC.

 Na sequência, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

pronunciar-se quanto às manifestações de fls. 152/157 e 166/167.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 406410 Nr: 38532-25.2009.811.0041

 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: R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação judicial de RDL Comércio, Exportação e Importação Ltda.

1. Em consulta ao sistema SisconDJ verifica-se que, não obstante tenha 

sido proferida decisão de encerramento da recuperação judicial em 

30/08/2013, a recuperanda prossegue realizando pagamentos por meio de 

depósitos judiciais.

Assim, considerando que o processo recuperacional já se encontrava 

inclusive arquivado, os pagamentos deverão ser realizados diretamente 

aos credores, os quais deverão informar seus dados bancários à 

recuperanda, ficando vedados, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Oficie-se à Conta Única/Depósitos Judiciais requerendo que sejam 

tomadas as providências necessárias para vedação de quaisquer 

depósitos nestes autos, encaminhando-se cópia desta decisão, 

consignando-se que o referido setor deverá informar este juízo sobre as 

medidas adotadas, em 05 dias.

2. Intime-se a recuperanda para, em 15 dias, apresentar relatório 

pormenorizado acerca dos pagamentos realizados por meio de depósitos 

judiciais, indicando os valores depositados, a data do pagamento, o credor 

beneficiário, classificação dos créditos, montante a ser liberado para cada 

titular, o número das guias judiciais, os dados bancários para expedição 

de alvará, e informações complementares que entender pertinentes.

Com a manifestação, intime-se o administrador judicial para se pronunciar, 

em 05 dias.

3. Intime-se o administrador judicial para, em 05 dias, informar se o crédito 

de Carlos Cesar Domingos (fls. 3.229/3.742) está incluído na lista de 

credores e se já foi devidamente quitado.

4. Proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 3.846/3.893, 

devolvendo-a a seu subscritor, por se tratar de assunto estranho a estes 

autos, certificando-se o necessário.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 451424 Nr: 23710-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, MASSA FALIDA DE 

CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO LTDA, CONSPAVI CONSTRUÇAO E PARTICIPAÇAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77.115/SP, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Vistos. Falência de Conspavi Construção e Participações Ltda. 1.(...) 

Assim, em consonância com o parecer ministerial (fls. 2.047/2.048) e, 

tendo em vista o disposto no art. 22, I, h, da LRF, autorizo contratação do 

escritório Opinião Contábil, para desempenho das atribuições indicadas na 

proposta de fls. 1.997/1.999, fixando a título de honorários o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser pago após entrega do laudo, 

mediante alvará judicial. 2. Intime-se a falida, via DJE, através do advogado 

Paulo Fabrinny Medeiros, OAB/MT n. 5.940, para, no prazo de 15 dias, 

regularizar a representação processual, juntando aos autos a respectiva 

procuração, devendo, em igual prazo: (...) 3.Intime-se a administradora 

judicial, no prazo de 05 dias, apresentar à Secretaria, por meio do e-mail 

cba.1civeledital@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente à relação nominal 

de credores, com a discriminação do valor e a classificação de cada 

crédito em formato compatível (word), indicando o local, horário e prazo 

comum em que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista 

estão disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do 

art. 8º da LRF, principalmente o prazo de 10 dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificação (...) Anoto que a Secretaria 

deverá, para melhor alcance dos interessados, proceder à publicação do 

referido edital no DJe, fazendo constar expressamente que o prazo para 

os fins do art. 8º da LRF será contado a partir da publicação na Imprensa 

Oficial. 4.Cientifique-se a administradora judicial acerca do teor das 

certidões de fls. 1.988 e 2.043/2.044, para, em 05 dias, requerer o que 

entender pertinente. 5.Defiro o pedido de fl. 2.002, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. Após, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309094 Nr: 10665-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDCCEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCEPL, LFF, SPDCF, BPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Defiro o pedido de vistas dos autos de fl. 324/325, pelo prazo de 05 dias, 

nos termos do art. 107, II, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a administradora judicial para se 

manifestar, em 05 dias, acerca do teor das certidões de fls. 312, 315, 317, 

319,321 e 323.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1278137 Nr: 1274-63.2018.811.0041

 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: NEIDE PEREIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

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

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1317454 Nr: 12515-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ECLAIR NANTES VIEIRA - 

OAB:8332/MS, RENATA DALAVIA MALHADO - OAB:12.500, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206502 Nr: 7038-64.2017.811.0041

 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: PAOLA ROBERTA CAVALHEIRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

OAB:7500, SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 9.393, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:14858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618 MT

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida, para que se manifeste 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191695 Nr: 1972-06.2017.811.0041

 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: JORGE PEREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda e o Administrador Judicial 

para que se manifestem nos autos, no prazo comum de quinze (15) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1290464 Nr: 5052-41.2018.811.0041

 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: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-B

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1228735 Nr: 14423-63.2017.811.0041

 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: HELIO CHAVES, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:8.414

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199421 Nr: 4494-06.2017.811.0041

 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 DE OLIVEIRA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:17939/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

 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

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda e o Administrador Judicial 

para que se manifestem nos autos, no prazo comum de quinze (15) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296891 Nr: 7478-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE ALMEIDA BORGES, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, RAFAEL APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:17580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 
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nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287376 Nr: 4061-65.2018.811.0041

 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: MAURICIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO. - OAB:10.166/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

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

efeitos (fls. 27/28).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MAURICIO FERREIRA 

DA SILVA, por dependência aos autos da falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), 

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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270405 Nr: 27785-35.2017.811.0041

 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: ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO, 

CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada (LUDMILA RODRIGUES), para 

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

parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293586 Nr: 6045-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A , ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Genaro - 

OAB:258.421/SP, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - 

OAB:SP/155.105, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 89, 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.: 1311418 Nr: 11237-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MAURO ROMAN DE 

ARRUDA - OAB:10306-A/MT

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

OAB:9229MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 57, 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.: 1269187 Nr: 27399-05.2017.811.0041

 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: ROBERSON BERNARDO DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/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 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.: 1286540 Nr: 3742-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GALDINO MOREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

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

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307202 Nr: 10161-36.2018.811.0041

 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: GILMAR MEIRELES DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308371 Nr: 10458-43.2018.811.0041

 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: MADALENA FRANCISCA DA SILVA GUIMARAES, 

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, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209

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

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado 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.: 1247941 Nr: 20501-73.2017.811.0041

 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: TÂNIA CLEMENCIA DE OLIVEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889, 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: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.: 1290465 Nr: 5053-26.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE 

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT, THAIS DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:OABMT12585, THEREZINHA DE JESUS DA 

COSTA WINKLER - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 Visto.

Em decisão de fl. 80, este Juízo determinou a oitiva do administrador 

judicial para manifestação sobre as alegações da requerida de fls. 60/79, 

tendo o mesmo retirado os autos em carga em 22/08 e devolvido no dia 

03/09/2018, mesma data do protocolo de sua petição de fls. 84/85.

No entanto, como se vê a requerida novamente manifestou nos autos para 

“esclarecer alguns pontos” de sua manifestação que “ficaram obscuros” 

(fl. 82), e, muito embora sua nova manifestação seja datada do dia 24/08 e 

a da administradora judicial seja posterior, em consulta ao sistema Apolo 

constato que por ocasião da carga dos autos pelo auxiliar do juízo, a 

manifestação de fls. 82/83, ainda não tinha sido juntada aos autos.

Assim, ante os esclarecimentos prestados pela requerida às fls. 82/83, 

ouça-se a ADMINISTRADORA JUDICIAL no prazo de 05 (cinco) 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.: 720454 Nr: 15863-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, SORAYA GIANNOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDRAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MARIO LUIZ DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, SORAYA GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 Visto.

Considerando que não há notícia de recurso interposto contra a decisão 

proferida nos autos principais que encerrou a Recuperação Judicial, não 

há mais que se reclamar neste Juízo que já encerrou sua prestação 

jurisdicional.

Por tais razões indefiro o pedido retro, porém nada obsta que eventual 

crédito do postulante seja perseguido em ação própria, onde competirá ao 

coobrigado a prova contrária ao alegado inadimplemento.

Dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163839 Nr: 37463-11.2016.811.0041

 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: DECIO CANEDO GOMES, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

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

OAB:OAB/MT 14.688, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

11386, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT, WARLLEY NUNES 

BORGES - OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 47, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (14/08/2015), de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331542 Nr: 15944-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO LUIZ FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DI GIORGIO 

MARZABAL - OAB:17444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 30.000,00 (fl. 08), atualizado até 08/08/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 990030 Nr: 18516-40.2015.811.0041

 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: ROSINALDO JOSÉ CARVALHO 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, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

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

 Visto.

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

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1333794 Nr: 16404-93.2018.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAG COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1332793 Nr: 16176-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA DE CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 16.277,30 (fl. 07), atualizado até 21/07/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 24/06/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Por todo exposto, passo a fazer as seguintes deliberações: 1 – INTIME-SE 

O ADMINISTRADOR JUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o pedido formulado pelas recuperandas acerca da 

restituição das importâncias bloqueadas pelas instituições financeiras, 

dizendo se os valores retidos, conforme indicado nos extratos 

apresentados realmente relacionam-se aos contratos firmado entre as 

partes, bem como acerca da natureza jurídica de tais contratos e se estes 

encontram registrados em no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

do domicílio da devedora.1.1 – Com a manifestação do Sr. Administrador 

Judicial, voltem-me os autos para análise do pedido.2 – ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela recuperanda (fls. 

1029/1038), para, reconhecer a contradição apontada, na decisão que, 

com base na alegação da extensa lista de credores, acolheu o pedido do 

administrador judicial para contratação de profissional auxiliar, quando tal 

fundamento já deveria ter sido base de fixação da remuneração do próprio 

administrador judicial.2.1 – Em consequência, REVOGO A DECISÃO DE 

FLS. 859 (VOL. 05) que autorizou a contratação da contadora Solange 

Maria da Costa Cunha, pelo período de 06 (seis) meses, para auxiliar o 

Administrador Judicial na análise dos créditos e emissão de relatório 

prévio da situação da empresa.2.2 – Determino que os valores 

eventualmente pagos pela recuperanda para a profissional contratada 

sejam abatidos da remuneração futura a ser paga nos meses 

subsequentes ao Administrador Judicial, podendo as partes acordarem 

nesse sentido.3 – INDEFIRO O PEDIDO ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES 
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RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ....3 – INDEFIRO O PEDIDO formulado pelo credor HSBC Bank Brasil S/A – 

Banco Múltiplo, às fls. 825/826 (vol 5).4 – Considerando que o escoamento 

do prazo de blindagem sem aprovação ou rejeição do plano, não decorre 

de ato de desídia da recuperanda, DETERMINO A PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS, 

PREVISTO NO § 4º, DO ART. 6º, DA LEI 11.101/05, até a realização da 

AGC.5 - RECEBO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, posto que 

tempestivo.5.1 – EXPEÇA-SE EDITAL contendo o aviso de recebimento do 

plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo único) e a relação de 

credores do Administrador Judicial (art. 7º, §2º).5.2 – Consigne-se no 

referido Edital que os credores têm o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

manifestarem eventual OBJEÇÃO AO PLANO de Recuperação Judicial 

(art. 55, parágrafo único), contados da publicação do Edital; bem como 

que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério 

Público, apresentem Impugnação contra a relação de credores do 

Administrador Judicial, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, nos termos do art. 

8º, da Lei 11.101/05.5.3 – Após, INTIME-SE A RECUPERANDA para que, 

providencie a publicação do edital citado no item anterior, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob de caracterização de desídia.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Dê-se ciência ao Ministério Publico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Visto.

Ao apresentar seu relatório mensal de atividades dos meses de maio a 

outubro de 2016, o administrador judicial noticiou ao Juízo que, em visita in 

loco na sede da recuperanda, constatou que esta não estava mais 

funcionando no local, e que, o segurança que ali se encontrava informou a 

mudança da empresa para a sede da PAVÃO TRANSPORTADORA, 

também em recuperação judicial.

O administrador judicial trouxe também ao conhecimento do Juízo fatos 

relacionados à situação financeira das recuperandas, afirmando que o 

patrimônio líquido destas está muito comprometido, e que se perpetuada a 

situação haverá óbice ao cumprimento das obrigações assumidas e à 

manutenção das atividades operacionais.

Finalmente, encerrou seu relatório com pedido para que os relatórios 

mensais sejam apresentados no “formato trimestral” (sic – fl. 1569).

 Relatei. Decido.

 Pois bem, qualquer mudança de endereço de uma das sedes ou 

encerramento de uma das filiais de uma empresa em recuperação judicial 

deve ser comunicada ao Juízo recuperacional, bem como registrada 

eventuais alterações perante a Junta Comercial do Estado da sede do 

domicílio da devedora.

Desse modo, as recuperandas deverão esclarecer os fatos trazidos aos 

autos pelo Administrador Judicial, juntando, com sua manifestação, os 

documentos comprobatórios dos registros no órgão competente acerca da 

alegada alteração ocorrida.

E, ante a conclusão trazida pelo administrador judicial sobre a situação 

financeira das empresas, deverão as recuperandas prestar 

esclarecimentos nos autos, justificando o resultado de suas atividades.

O pedido do administrador judicial para que seu relatório seja apresentado 

no “formato trimestral” veio embasado na alegação de que a recuperanda 

apresentou de forma tardia a documentação necessária para elaboração 

do relatório, o que teria causado atravancamento na análise contábil 

empreendida por sua equipe, bem como porque, no seu entendimento, a 

forma trimestral confere uma abrangência maior nas análises de resultado.

O relatório mensal das atividades da recuperanda está previsto na lei de 

regência como uma das atribuições do administrador judicial (art. 22, II, 

alínea “c”), e é elaborado com base nas infomações contábeis e fiscais 

fornecidas pela devedora.

Não se justifica tal pretensão, tendo em vista que, caso as recuperandas 

demorem ou deixem de fornecer a documentação necessária para 

elaboração do relatório, dificultando, assim, o mister do administrador 

judicial, o mesmo deverá comunicar tal fato ao Juízo, que determinará 

então a adoção das medidas cabíveis contra a devedora, por 

descumprimento de dever legal.

Oportuno destacar que, as empresas que se socorrem do instituto da 

recuperação judicial possuem a obrigação de disponibilizar informações 

que possibilitem aos credores e interessados supervisionar a situação 

financeira e patrimonial da empresa para que, munidos dessas 

informações detenham condições de obter subsídios para negociar as 

propostas do plano de forma consciente e informada.

Por todo o exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:

1 – Intimem-se as recuperandas para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem sobre os fatos noticiados pelo Administrador Judicial acerca 

da alegada mudança de sua sede, juntando aos autos documentos 

comprobatórios da mudança perante à JUCEMAT.

2 – Deverão as recuperandas, no mesmo prazo, prestar esclarecimentos 

ao Juízo acerca de sua situação financeira, justificando o resultado de 

suas atividades, tendo em vista que, de acordo com o administrador 

judicial, seu patrimônio líquido está muito comprometido e que, se mantida 

tal situação haverá óbice ao cumprimento das obrigações assumidas e à 

manutenção das atividades operacionais.

3 – INDEFIRO o pedido formulado pelo administrador judicial para 

apresentação do relatório das atividades das recuperanda em formato 

trimestral, devendo o mesmo cumprir o que dispõe o art. 22, II, alínea “c”, 

da Lei de Regência.

3.1) Consigno que caso as recuperandas demorem as fornecer a 

documentação necessária para a elaboração do relatório mensal, o 

administrador judicial deverá comunicar imediatamente tal circunstância ao 

Juízo.

4 – Intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em conjunto com o administrador judicial, indique data, local e hora, 

para realização de Assembleia Geral de Credores.

5 – Com os esclarecimentos das recuperandas conforme determinado nos 

itens I e II da presente decisão, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74669 Nr: 6179-15.1998.811.0041

 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: M. A. CHRISTONI - ME, RJ CONSTRUTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

síndica no tocante ao item 8 da decisão/despacho de fls. 1.249/1.249-A, 

promovo sua republicação para tal fim: "(...)8 – Concedo à nova síndica o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, para apresentar nos autos um relatório 

contendo as habilitações/impugnações de crédito. (...)Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204753 Nr: 6385-62.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ALVES DO NASCIMENTO, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIZ WAHLBRINK - OAB:MT/8830

 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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1177829 Nr: 43118-61.2016.811.0041

 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: EDNALDO ZACARIAS DE MACEDO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, CAMILLA CATANEO SAGIN - OAB:23.318/MT, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA 

-ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, DEISE 

REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, 

PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S/A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, DISTRIBUIDORA AUREA DE 

MEDICAMENTO, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI, BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, FANECA 

DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – EPP

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

OAB:MT 19.198, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 

292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, 

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099, JEAN LUÍS 

TEIXEIRA - OAB:4737/MT, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO 

- OAB:16.289-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - OAB:136.059, NATÁLIA DE LUCA 

GONÇALVES SIMÕES - OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:

 Visto.

Concedo ao administrador judicial o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

manifestar sobre os esclarecimentos prestados às fls. 4012/4015, 

requerendo o que entender de direito em defesa dos interesses da massa 

falida.

Deverá o administrador judicial, no mesmo prazo, manifestar sobre as 

certidões de fls. 4106/4108 (volume 21).

Com a manifestação do administrador judicial, voltem-me conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152754 Nr: 32976-95.2016.811.0041

 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: OTAIR DAS NEVES, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO 

COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 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. 66/67, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intimem-se a falida e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1228607 Nr: 14381-14.2017.811.0041

 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: JULIANA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 Visto.

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

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 38.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176597 Nr: 42674-28.2016.811.0041

 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: ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

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

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

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

 Vistos.
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Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139561 Nr: 27181-11.2016.811.0041

 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: ARNALDO ALVES FERREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152797 Nr: 33000-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO ALVES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da administradora judicial de fls. 97/99, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015), conforme artigo 9º, II, da Lei n°. 

11.101/2005.

Consigno, ainda, que é dever da parte autora apresentar o cálculo do 

crédito pleiteado nos termos do art. 9º da LRF, não havendo que se 

responsabilizar a administradora judicial em caso de custas para emissão 

da certidão de crédito devidamente atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para, em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1010218 Nr: 27658-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à relação de credores proposta por Sigma 

Agropecuária Ltda. em face de Banco Daycoval S/A.

Intime-se o impugnado para contestar a presente impugnação no prazo de 

05 dias (art. 11 da LRF).

Transcorrido o prazo, intime-se a recuperanda para se manifestar em igual 

prazo.

Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, 

devendo 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 (art. 12, 

parágrafo único, da LRF).

 Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139559 Nr: 27179-41.2016.811.0041

 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: JOSÉ VENCESLAU DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139560 Nr: 27180-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA BATISTA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152577 Nr: 32856-52.2016.811.0041

 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: GINALDO SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT, JONAS 

PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152689 Nr: 32927-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA LUZ, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da administradora judicial de fls. 97/99, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015), conforme artigo 9º, II, da Lei n°. 

11.101/2005.

Consigno, ainda, que é dever da parte autora apresentar o cálculo do 

crédito pleiteado nos termos do art. 9º da LRF, não havendo que se 

responsabilizar a administradora judicial em caso de custas para emissão 

da certidão de crédito devidamente atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se a administradora judicial para, em igual prazo, 

emitir seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304095 Nr: 9440-84.2018.811.0041

 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: MÔNICA SANTOS LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 56.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270401 Nr: 27781-95.2017.811.0041

 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: ALEXANDRE KEJI MARIAMA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 22, determino à Secretaria que promova o 

desentranhamento da certidão de crédito de fl. 06, devendo a mesma ser 

substituída por cópia, certificando-se o necessário.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (cinco) dias, 

apresentar a certidão de crédito devidamente atualizada até o pedido de 

recuperação judicial.

Na sequência, intimem-se a requerida e a administradora judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223291 Nr: 12589-25.2017.811.0041

 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: CLEZANDO FRANCA SOUSA, FABIOLA BRITO DE 
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FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1004808 Nr: 25475-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, Luiz Alexandre Cristaldo, 

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 Vistos.

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

acerca do AR de 126/v.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152604 Nr: 32874-73.2016.811.0041

 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: EVILASIO PEREIRA DE ABREU, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da administradora judicial de fls. 101/103, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015), conforme artigo 9º, II, da Lei n°. 

11.101/2005.

Consigno, ainda, que é dever da parte autora apresentar o cálculo do 

crédito pleiteado nos termos do art. 9º da LRF, não havendo que se 

responsabilizar a administradora judicial em caso de custas para emissão 

da certidão de crédito devidamente atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se a administradora judicial para, em igual prazo, 

emitir seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270396 Nr: 27776-73.2017.811.0041

 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: RAFAEL EIDI SATO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN 

MACIEL - OAB:21.562/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - 

OAB:17.630/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto à petição da autora de fls. 14/19.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para se pronunciar em 

igual prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139562 Nr: 27182-93.2016.811.0041

 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: ROBERTO CANDIDO PACHECO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015) conforme artigo 9º, II, da LRF.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161052 Nr: 36386-64.2016.811.0041

 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: MILTON JONES AMORIM VIEIRA, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. 

JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado pela parte autora à fl. 55, 

devendo os originais ser substituídos por fotocópia, certificando-se o 

necessário.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 33 e 

remetam-se os autos ao arquivo, mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206633 Nr: 7151-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CARLOS DE CAMPOS SILVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152697 Nr: 32932-76.2016.811.0041

 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: GILMAR REIS DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223290 Nr: 12588-40.2017.811.0041

 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: GENEVALDO BRITO DE OLIVEIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847019 Nr: 50569-45.2013.811.0041

 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: RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12.497-b, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, GREFF 

RYCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13.932, GUARACY CARLOS DE 

SOUZA - OAB:3287-MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - 

OAB:4851-B/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, RENATA 

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77.115/SP

 Vistos.

Determino à Secretaria que promova o desentranhamento do parecer da 

administradora judicial de fls. 39/41, visto que estranho a este processo, 

devendo o mesmo ser entregue à subscritora.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

parecer da administradora judicial de fls. 32/37.

Com a juntada da manifestação, intime-se a administradora judicial, para 

em igual prazo, emitir seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 877447 Nr: 15086-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, MILTON 

VIZINI CORRÊA JÚNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONÇALVES - 

OAB:128.526/MG, PAULO HENRIQUE DA SILVA VITOR - 

OAB:106.662/MG, ROZANA ALVES ATHAIDE - OAB:11382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.

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

acerca dos pareceres do administrador judicial (fls. 107/112) e do 

Ministério Público (fls. 113/114).
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Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 918573 Nr: 42477-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT, FMC COBRANÇAS LTDA-ME, MARCO 

ANTONIO LORGA, GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemiam - 

OAB:11640, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial, intime-se a parte autora 

(Sicredi Centro Norte-MT) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

novo endereço da parte impugnada.

Após, conclusos.

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.: 934921 Nr: 51960-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ME, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA FALIDA de GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 129, dê-se vista dos autos aos patronos da Massa 

Falida de Grupal Agroindustrial Ltda., Dr. Jackson F. Coleta Coutinho, 

OAB/MT 9.172-B e Dr. José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso II do art.107 do CPC.

No mais, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se 

quanto às manifestações de fls. 109/116 e 136/137.

Após, conclusos.

 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.: 1005116 Nr: 25584-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S /A, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERCULES MANFRINATO 

KASTANÓPOULOS - OAB:356.702 OAB/ SP, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:6218/MT

 Vistos.

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

acerca dos pareceres do administrador judicial de fls. 454/458 e do 

Ministério Público de fls. 459/460.

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

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

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.: 1039395 Nr: 41360-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO BRASIL CONCESSIANÁRIA DE VEICULOS 

LTDA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

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

OAB:9.237/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 59/60.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

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.: 828094 Nr: 33951-25.2013.811.0041

 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: MARCOS ROBERTO LEITE COELHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, MILTON CORRÊRA DE MORAES - OAB:6664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Vistos.

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

acerca do parecer do administrador judicial de fls. 80/81 e da petição da 

recuperanda de fls. 84/95.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162690 Nr: 37058-72.2016.811.0041

 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: BENEVENUTO ALVES DA COSTA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre as manifestações de fls. 

42/50 e 52, em 05 (cinco) dias, devendo apresentar cálculo do crédito 

atualizado até 09.04.2015, que corresponde à data do pedido de 

recuperação judicial, conforme preconiza o artigo 9°, II, da Lei n°. 

11.101/2005.

Com a manifestação, colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174794 Nr: 42029-03.2016.811.0041

 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: JGVA, SANDREANE VIANA ALVES, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058, ENIO 

ZANATTA - OAB:13318, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

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

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 Vistos.

Acolho o pedido do administrador judicial de fls. 42/49.

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

cálculo pormenorizado do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência (27/07/2011), nos termos do art. 9º, II, da LRF.

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se o administrador judicial para, no 

prazo de 05(cinco) dias, emitir seu parecer.

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.

Com o retorno dos autos, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 913655 Nr: 39293-80.2014.811.0041

 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: ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNÓSTICOS COM. IMP. E 

EXP. De PROD. LTDA, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA EPP

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

OAB:118.908/SP, DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12.513/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES. - OAB:19032/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das petições de fls. 25/31 e fl. 38.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 828104 Nr: 33960-84.2013.811.0041

 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: PRIMAVERA DIESEL LTDA., ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:14.059, 

GISELE SÖRENSEN - OAB:OAB MT 9240, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Vistos.

Considerando o teor das manifestações de fls. 35/39, 42, 43, 45 e certidão 

de fl. 50, intime-se a parte autora, pessoalmente, para constituir novo 

advogado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme preconiza o art. 

485, III, do CPC.

Em caso de descumprimento, voltem os autos conclusos para ulteriores 

liberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem, no prazo sucessivo de 05 dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1290465 Nr: 5053-26.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE 

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT, THAIS DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:OABMT12585, THEREZINHA DE JESUS DA 

COSTA WINKLER - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 Visto.

O presente INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE 

FATO E PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA das 

empresas VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA E INEASA INDÚSTRIA 

EMBALAGEM DA AMAZÔNIA foi formado em cumprimento à decisão 

proferida nos autos da falência da VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA (código 72797).

Pois bem como se vê às fls. 55/56 foi determinado que, após a formação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 23 de 664



do incidente as empresas VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e INEASA 

INDÚSTRIA EMBALAGEM DA AMAZÔNIA, fossem citadas para 

manifestação, na pessoa de seus representantes legais, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, o que ainda não ocorreu.

Assim, determino que o Sr. Gestor Judiciário cumpra o item “1.1” da 

decisão de fls. 55/56.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311424 Nr: 11241-35.2018.811.0041

 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: FABIOLA BRITO DE FREITAS, MARCELINO MANOEL DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, FRANCILEI 

MARIANO DO CARMO, ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELIZA DIAS FARIAS COELHO - 

OAB:20102/A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Visando promover o controle dos atos processuais, remeta-se o feito à 

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

que se dará de 03 a 21/09/2018, devidamente autorizado através de 

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1290465 Nr: 5053-26.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE 

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT, THAIS DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:OABMT12585, THEREZINHA DE JESUS DA 

COSTA WINKLER - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 Visto.

1 - Sobre as alegações das empresas VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA 

E INEASA INDÚSTRIA EMBALAGEM DA AMAZÔNIA e documentos com 

esta juntados, DIGA A SÍNDICA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

2 – Muito embora o Ministério Público já tenha exarado parecer sobre o 

pedido da síndica para RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE 

FATO E PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA DAS 

EMPRESAS VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA E INEASA INDÚSTRIA 

EMBALAGEM DA AMAZÔNIA, entendo que o parquet deve novamente ter 

vista dos autos, tendo em vista as alegações das requeridas de fls. 60/79.

2.1 – Assim, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO parecer.

3- Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

4 – Sem prejuízo da determinação supra, determino que a ASSESSORIA 

DO JUÍZO promova o cadastramento da advogada das requeridas junto ao 

sistema integrado (Dra. THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS, OAB/MT n.º 

12.585).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Visto.Havendo objeções ao plano apresentado CONVOCO ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o plano de recuperação 

judicial.1.1 - A Assembleia Geral de Credores será realizada na Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Cuiabá – CDL, situada à Avenida Presidente Getúlio 

Vargas, nº 750, Bairro Centro, CEP: 78.005-370, Cuiabá/MT, em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 10 de Maio de 2018, às 09:00 horas e, 

em 2ª (segunda) convocação para o dia 17 de Maio de 2018, às 09:00 

horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.1.2 – 

Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da 

Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da 

empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 

11.101/2005).Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL 

deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em 

jornais de grande circulação da sede e filial da requerente.1.3 - Também 

deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do 

plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com o Administrador Judicial, FLAVIANO KLEBER FIGUEIREDO 

TAQUES, com endereço situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 2000, Centro Empresarial Cuiabá, Salas 1005/1006, Jardim Aclimação, 

CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, Tel: (65) 3025-6703/6704, email: 

flaviano.taques@feo.adv.br (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).1.4 – 

Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Visto.Havendo objeções ao plano apresentado CONVOCO ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o plano de recuperação 

judicial.1.1 - A Assembleia Geral de Credores será realizada na Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Cuiabá – CDL, situada à Avenida Presidente Getúlio 

Vargas, nº 750, Bairro Centro, CEP: 78.005-370, Cuiabá/MT, em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 10 de Maio de 2018, às 09:00 horas e, 

em 2ª (segunda) convocação para o dia 17 de Maio de 2018, às 09:00 

horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.1.2 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 24 de 664



Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da 

Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da 

empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 

11.101/2005).Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL 

deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em 

jornais de grande circulação da sede e filial da requerente.1.3 - Também 

deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do 

plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com o Administrador Judicial, FLAVIANO KLEBER FIGUEIREDO 

TAQUES, com endereço situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 2000, Centro Empresarial Cuiabá, Salas 1005/1006, Jardim Aclimação, 

CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, Tel: (65) 3025-6703/6704, email: 

flaviano.taques@feo.adv.br (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).1.4 – 

Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Autos Código 1078553 Vistos, (...) Pelo exposto, defiro o pedido da 

recuperanda, para DETERMINAR que a ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, localizada na Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, n° 184, Cuiabá/MT, se abstenha de efetuar o corte de energia 

elétrica na unidade consumidora n° 6/353956-6, e que a CLARO S.A – 

SERVIÇO DE TELEFONIA, localizada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 

n° 258, sala 109, térreo, Bandeirantes, Cuiabá/MT, se abstenha de efetuar 

o corte do serviço de telefonia, por força dos débitos oriundos dos 

consumos que se deram até a data do pedido de recuperação, que se deu 

em 12 de janeiro de 2016, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Consigno ainda, que caso já tenha ocorrido o corte de energia 

na unidade consumidora relacionada no pedido em análise, determino 

desde já que a Energisa reative o fornecimento de energia elétrica, no 

prazo improrrogável de 24 (vinte quatro) horas, bem como se já houver 

ocorrido a interrupção do serviço de telefonia, que a CLARO reative o 

serviço, no prazo improrrogável de 24 (vinte quatro) horas. Eventuais 

taxas de religamento poderão ser cobradas da empresa recuperanda na 

próxima fatura. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2016. 

Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 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: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para comprovar o pagamento do crédito pleiteado 

nestes autos em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1103797 Nr: 12042-19.2016.811.0041

 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: IVONETE ANTONIA CORREA, elizete bagatelli gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

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.: 1274471 Nr: 29194-46.2017.811.0041

 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: LACESANDRO MARCIO RODRIGUES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

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.: 1152771 Nr: 32982-05.2016.811.0041

 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: DIONIZIO ALVES DOS SANTOS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CASTELLON 

VILAR - OAB:12.961/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, JEANDRÉ CLAYEBER CASTELON - OAB:36563, MILTON 

POLISZUK - OAB:13010

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do parecer do administrador judicial de fls. 79/82 e da petição da 

recuperanda de fls. 84/116.
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Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

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.: 1206512 Nr: 7047-26.2017.811.0041

 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 DOS SANTOS HENRIQUES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE O. AMORIM - 

OAB:19450, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

FABRÍCIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.871, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

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.: 773808 Nr: 26977-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA, JOSE ANTONIO 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO LUIS COSTA - 

OAB:105.042-SP, MAURO DE AGUIAR - OAB:91090/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SILVA DE 

MORAES - OAB:, PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - OAB:97151

 Vistos.

Oficie-se ao juízo deprecante solicitando os dados necessários para fins 

de transferência dos numerários vinculados a este feito.

Após, conclusos para providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1103287 Nr: 11815-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423/DF, DIRCEU ANSELMINI - OAB:81.391/RJ, 

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, TANIA DA CONSOLAÇÃO BAHIA 

CARVALHO SIQUEIRA - OAB:89.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Vistos.

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

acerca do parecer do administrador judicial de fls. 65/66.

Com a juntada da manifestação, intime-se o administrador judicial para, no 

prazo de 05(cinco) dias, emitir seu parecer.

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.

Com o retorno dos autos, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 749655 Nr: 1077-21.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA, MACROPOLO INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

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

- OAB:6745/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Vistos.

Colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1056643 Nr: 49427-35.2015.811.0041

 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: ANGELO ZANCHET, SERGIO PAGLIARI, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID 

WEIRICH - OAB:18157

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

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

acerca dos pareceres do administrador judicial (fls. 58/61) e do Ministério 

Público (fls. 71/72).

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152711 Nr: 32944-90.2016.811.0041

 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: ODENAIR DIAS DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1002538 Nr: 24503-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

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

OAB:14870, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

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

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias, formulado 

às fls. 232 e 233, nos termos do artigo 313, II, do CPC, devendo os autos 

permanecerem em Secretaria durante tal período.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito em 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206446 Nr: 6990-08.2017.811.0041

 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: JUCIMAR DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Considerando as divergências apresentadas nas manifestações da 

recuperanda, da administradora judicial e do Ministério Público, bem como, 

que o cálculo apresentado pela autora está em desacordo com o previsto 

no art. 9º, II, da LRF, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (09/04/2015) conforme 

disposto no mencionado artigo.

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

administradora judicial para se pronunciarem no prazo comum de 05 

(cinco) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315640 Nr: 12109-13.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, WILBER NORIO OHARA

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

CRISTOVÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito (honorários 

advocatícios assistenciais), objetivando a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial das 

empresas Anker Comércio de Auto Peças e Acessórios Ltda. – ME e Auto 

Peças e Ferragens São Pedro 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.

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 

(21.01.2014).

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 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) 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, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 917148 Nr: 41532-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE BRASILAR ADM DE CONS. S/C 

LTDA, MASSA FALIDA DE BRASILAR ADM DE CONS. S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CAPELETI SANTANA, 

MARCELLA BOURET SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ MORAES 

MILHOMEM DE SOUSA - OAB:15793/DF, EDUARDO FROES RIBEIRO DE 

OLIVA - OAB:23740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A presente carta precatória encontra-se paralisada aguardando 

providências da parte interessada que, mesmo intimada, permanece inerte 

há mais de 30 dias, conforme certificado à fl. 58.

Dessa forma, e considerando os termos do art. 393 da CNGC/MT, 

determino a imediata devolução da presente à origem, no estado em que 

se encontra, observando as providências pertinentes.
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Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199409 Nr: 4484-59.2017.811.0041

 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: JOSE RIBAMAR DA SILVA AGUIAR, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - 

OAB:8713

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos, notadamente quanto à petição de fls. 94/95.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311420 Nr: 11239-65.2018.811.0041

 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: FABIOLA BRITO DE FREITAS, FRANCILEI MARIANO DO 

CARMO

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

INCORPORADORA LTDA EPP, GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, 

MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA

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

OAB:18763-A, JAIME LUIZ KOSCHECK - OAB:8758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 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) 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.No mais, retifique-se, mais uma vez, a atuação 

do presente feito, visto que somente a empresa Engecenter Construtora e 

Incorporadora Ltda. deve figurar no polo passivo da demanda, já que os 

demais não possuem qualquer relação com este feito.Às 

providências.Cuiabá, 28 de setembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311424 Nr: 11241-35.2018.811.0041

 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: FABIOLA BRITO DE FREITAS, MARCELINO MANOEL DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, FRANCILEI 

MARIANO DO CARMO, ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELIZA DIAS FARIAS COELHO - 

OAB:20102/A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos. (...)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 (09.04.2015); b) comprovante de endereço; c) procuração 

atualizada e 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 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) 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. No mais, retifique-se, mais uma vez, a atuação do 

presente feito, visto que somente a empresa Engecenter Construtora e 

Incorporadora Ltda. deve figurar no polo passivo da demanda, já que os 

demais não possuem qualquer relação com este feito. Às providências. 

Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311423 Nr: 11240-50.2018.811.0041

 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: GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O, LAIS DAIANE MAGALHÃES PERES - 

OAB:15.835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos. (...) 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 de trânsito em 

julgado e b) cópia da CTPS do autor. 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) 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 artigo 98 e 

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031894-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031894-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. Vistos. Santa Lúcia Transmissora de Energia S/A ajuizou 

a presente ação de “constituição de servidão administrativa fundada em 

declaração de utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse” 

contra Concessionária Rota do Oeste S/A. Aduz ser concessionária de 

serviço público contratada para construção de linha de transmissão, em 

fase final de implantação, necessitando passar cruzar a Rodovia BR 163, 

km 484, com extensão de 111 metros, na altura do Município de 

Acorizal-MT, mas que no entanto, não obteve autorização da outra 

concessionária para tanto. Pois bem, os autos foram distribuídos para este 

juízo, entretanto, o feito foge a sua jurisdição, pois a competência desta 

Vara Especializada em Direito Agrário, estabelecida pela Resolução nº. 

07/2008, instalada por meio do Provimento n. 004/2008/CM, de 26/04/08, 

alterado pela da Resolução nº. 06/2014/TP e, recentemente, pela 

Resolução nº. 11/2017/TP, cinge-se apenas aos conflitos 

fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e ações que lhe são 

conexas, assim como os processos concernentes a conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá e aos 

conflitos possessórios individuais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos concernentes a conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como 

cartas precatórias cíveis de sua competência”. Em análise aos 

pressupostos de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em 

questão não se trata de matéria afeta a competência deste juízo por se 

tratar de ação constitutiva, cuja posse não é o seu fundamento. Aliás, é 

insigne destacar que as servidões administrativas são modalidades de 

direito real de natureza pública com a utilização de imóvel alheio para em 

razão de serviço público ou de utilidade publica, conforme destaco: 

“RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PREJUÍZO 

AO IMÓVEL SERVIENTE - VERIFICADO - INDENIZAÇÃO NO LIMITE DA 

DESVALORIZAÇÃO - POSSUIDOR - LEGITIMIDADE - DANO MORAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - RECURSO DO REQUERIDO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERENTE IMPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Servidão administrativa é direito 

real de uso, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade 

alheia por entidade pública ou por seus delegados, em razão de serviço 

público ou de utilidade pública, com autorização legal. Uma vez instituída, 

se for verificada a existência de prejuízo para proprietário da área 

afetada, este deverá ser cabalmente indenizado, respeitada a proporção 

do gravame suportado. O possuidor da área possui legitimidade para 

pleitear a indenização, pois, ao contrário da desapropriação, o 

ressarcimento pela servidão administrativa visa reparar os prejuízos 

causados pela restrição do uso, e não pela perda da propriedade. Para a 

fixação do valor devido por danos morais, não pode ser levado em 

consideração o mesmo fato que ensejou a indenização a título de danos 

materiais, pois a mesma hipótese não pode ser base para a condenação 

por dois títulos diversos. (Ap 102220/2007, DES. MÁRCIO VIDAL, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/03/2008, Publicado no DJE 01/04/2008)”. Nesse contexto, a presente 

lide não versa sobre matéria afeta à competência deste juízo 

especializado por não versar sobre ação possessória in natura, razão 

pela qual RECONHEÇO a incompetência do juízo Especializado em Direito 

Agrário para o processamento e julgamento da presente ação de 

“constituição de servidão administrativa fundada em declaração de 

utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse”. 1. Ainda, 

considerando que o foro competente para processamento da ação 

advindas do município de Acorizal-MT é a Comarca de Cuiabá-MT, 

encaminhe-se os autos para redistribuição para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais. 2. Cumpra-se, imediatamente. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030975-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FERREIRA DE LIMA (RÉU)

CRISTINA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Intimo a parte autora para que, 

no prazo de cinco dias, traga aos autos documentos hábeis a comprovar 

a sua situação de hipossuficiência, visto que não há qualquer documento 

juntado com a exordial que sustente sua alegação de necessidade do 

benefício. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009512-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SANTOS (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

GISLEINE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que os presentes 

autos retornaram da 2ª Instância, pelo que intimo as partes para, caso 

queiram, manifestar no prazo de 05 dias. AMANDA MEIRA FLORENTINO 

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

AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020450-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

GERLAN SOARES DE ARRUDA (AUTOR(A))

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARENN FERNANDA NUNES BARROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020450-79.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GERLAN SOARES DE ARRUDA, 

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS RÉU: KARENN FERNANDA NUNES 

BARROS Termo em anexo Deliberações em audiência: 1.Designo nova 

data para o dia 30/10/2018 às 13h30min. 2.Nomeio para defesa da ré um 

dos defensores do Núcleo Fundiário. 3.Expeça-se mandado para 

intimação da ré. 4.Encaminhe os autos para ciência da Defensoria Pública. 

5.Os presentes saem intimados.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020450-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

GERLAN SOARES DE ARRUDA (AUTOR(A))

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KARENN FERNANDA NUNES BARROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020450-79.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GERLAN SOARES DE ARRUDA, 

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS RÉU: KARENN FERNANDA NUNES 

BARROS Termo em anexo Deliberações em audiência: 1.Designo nova 

data para o dia 30/10/2018 às 13h30min. 2.Nomeio para defesa da ré um 

dos defensores do Núcleo Fundiário. 3.Expeça-se mandado para 

intimação da ré. 4.Encaminhe os autos para ciência da Defensoria Pública. 

5.Os presentes saem intimados.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748217 Nr: 45510-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CELSON PEREIRA DE SÁ, GUSTAVO FARIAS 

SABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS KOGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO FARIAS 

SABER, para devolução dos autos nº 45510-47.2011.811.0041, Protocolo 

748217, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160085 Nr: 35977-88.2016.811.0041

 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: LEIR BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALCANTARA DA SILVA, EDINALVA DE 

SOUZA MOREIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT

 (...)ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para 

rejeitá-lo.Doutro lado, determino o imediato cumprimento da decisão já 

proferida (reintegração de posse), com posterior remessa dos autos à 

Defensoria Pública para, querendo, impugnar a contestação já ofertada no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após a eventual impugnação à contestação, 

visando o saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, que 

estabeleceram os Princípios da Cooperação e Não-surpresa, intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as 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), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081191 Nr: 2117-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARMES DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCELMO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301-MT, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - 

OAB:12366-B, NILSON ARRUDA PINTO - OAB:2.425-MT

 Código 1081191

Vistos.

O presente tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível, ao que a titular da 

unidade exarou decisão nos autos (fl. 219) em 20.06.2016.

Na sequência o feito passou a ser impulsionado pela substituta legal – Drª. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon -, consoante se infere de fls. 

226/227, 387/388, 394/395 (audiência) e 406/405.

Note-se, que à fl. 432 a titular da referida unidade exarou decisão 

informando a remessa por engano dos autos, na medida em que já 

suscitou o impedimento/suspeição.

Contudo, s.m.j., inexiste declaração de impedimento/suspeição da titular da 

unidade no presente feito.

 Assim sendo, devolvo os autos à secretaria para que sejam 

encaminhados à titular da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário 

-, para que possa analisar e declarar eventual suspeição/impedimento, ou 

afastar os referidos vícios da capacidade subjetiva para processar e 

julgar o presente feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764830 Nr: 17491-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS NOSSA 

SENHORA APARECIDA ACANSA, JOELY ALVES DE ARRUDA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., JOELY 

ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, 

RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:OAB/MT20421/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13.260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1276300 Nr: 551-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 30 de 664



DOUGLAS A SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, 

ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, 

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, ELIÉSIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463, MILTON CHAVES LIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço 

nº 001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE Autora para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1273897 Nr: 28971-93.2017.811.0041

 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: AGUINOR CAETANO, JOSÉ ADEMUR CAETANO, 

ALAOR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

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

OAB:4.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

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

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1276300 Nr: 551-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON 

DOUGLAS A SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, 

ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, 

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, ELIÉSIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463, MILTON CHAVES LIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

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

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 784781 Nr: 38601-52.2012.811.0041

 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: MANOEL DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO 

contra JOSÉ CELIO CANDIDO DE MENDONÇA sobre o imóvel localizado na 

Rua K (Hortencia Soares), lote 03, quadra 36, bairro Nova Esperança, 

nesta comarca.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se a parte requerida, por meio de remessa 

à Defensoria Pública.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 958301 Nr: 4101-52.2015.811.0041

 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: LUCIMARA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DIAS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, CELSO BARINI NETO - OAB:20133/MT, NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - UFMT - OAB:, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 Isto posto, ausentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração da autora Lucimara de 

Sales contra Anderson Benedito Dias em 03/02/2015, visando a proteção 

possessória do imóvel sito à Rua Frei Quirino, n°227, Novo Colorado, 

Cuiabá/MT.CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC 

atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação dos 

patronos, no entanto, mantenho suspensa pelo prazo de 05 anos por ser 

a parte beneficiária da justiça gratuita.1. INTIME-SE as partes dessa 

decisão, a autora por intermédio da Defensoria Pública e a parte ré por 

intermédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC-UNIJURIS. 2. Decorrido 

o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se com as 

providências de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1277513 Nr: 1048-58.2018.811.0041

 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: ANTÔNIO CARLOS ZANOLLA, NILVA MACULAN 

ZANOLLA, MAURO ZANOLLA, ZANE CAPITAL LLLP, LUIZ CARLOS 

ZANOLLA, NEUZA VITORINA ZANOLLA, THERESE FRANCES ZANINI, 

ANDREW JOSEPH ZANINI, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADARCIR SEIDL JUNIOR - OAB:236.666/SP, ANDRÉ 

LUIS STEIN FORTES - OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - 

OAB:16.481/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo havido entre as partes às fls. 05/10, que passa a fazer 

parte integrante desta decisão e, por conseguinte, declaro extinto o feito 

com relação aos primeiros acordantes.1.Visando manter melhor controle 

das inúmeras sucessões nos autos, determino A INCLUSÃO dos primeiros 

acordantes no polo passivo, conforme requerido no acordo e, em seguida, 

a anotação de extinção do feito com relação a eles, nos termos do art. 

487, III, b do CPC, com a sua exclusão do polo passivo.2.O presente 

contrato deverá ser averbado à margem das matrículas atuais dos 

imóveis, relacionadas no acordo, com baixa na averbação do sequestro 

nas referidas matrículas, mantendo-se na matrícula mãe.3.JUNTE-SE cópia 

desta decisão nos autos principais e, após o trânsito em julgado, 

arquive-se este incidente com as baixas necessárias.4.Custas deste 

incidente se houver, pelos primeiros acordantes.5.Honorários advocatícios 

conforme acordado.6.Dê ciência ao Ministério Público.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1030153 Nr: 36848-55.2015.811.0041

 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: CATARINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA MARA BERGER, ADRIANO FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Condeno ainda o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, desde já, fixo no importe de 10% sobre o 

valor atualizado da causa em atenção ao valor atribuído na inicial, nos 

termos do art. 85, §2° do CPC e mantenho suspenso, pelo prazo de 5 

anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º 

do CPC. Intimo as partes, via DJE, desta decisão. Intime-se a Defensoria 

Pública neste mesmo sentido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com os procedimentos de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 190076 Nr: 1966-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ALBUQUERQUE, JAIR DOS 

SANTOS, ANTONIO DE TAL, JOSÉ DE TAL, MOISES ALVES DA SILVA, 

ANTONIA DE TAL, FRANCISCA DE TAL E OUTROS, JOSE RENATO DE 

SOUZA OLIVERA, RENATO ROCHA GALIÃO, EXPEDITO ARTHUR 

FORÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359/MT, JULIANA BARBOSA FERREIRA - OAB:228100 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:, CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA 

ROCHA CAPILÉ - OAB:, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - 

OAB:6.187/MT

 REJEITO os embargos de declaração ofertados.Ainda, INDEFIRO o pedido 

para intimação pessoal das partes ao argumento de que o patrono não tem 

contato com seus clientes, uma vez que, havendo patrono constituído nos 

autos (art. 103 do CPC) as intimações serão feitas por meio eletrônico (art. 

270 do CPC).INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.À Secretaria, 

DETERMINO:1. Certifique-se sobre o decurso do prazo para pagamento 

voluntário da obrigação, após INTIME-SE a parte exequente para, 

querendo, manifestar, em 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 932148 Nr: 50467-86.2014.811.0041

 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: EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA, TEREZINHA IRIA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, WAGNER GARCIA BELUFI, EVA GRACIELA FERNANDES PICINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

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

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

Trata-se de ação de USUCAPIÃO ajuizada por EDUARDO MAXIMIANO DE 

ARRUDA e TEREZINHA IRIA DE ALMEIDA contra CHALÉ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, WAGNER GARCIA BELUFI e 

EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO, proposta em 28 de Outubro de 

2014, tendo como objeto uma área de 1,2185ha, Loteamento Pousadas do 

Lago Azul, nesta Capital.

A ação foi inicialmente proposta por dependência aos autos de Número: 

33533-87.2013.811.0041 – Código 827672.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/33.

À fl. 80, determinou-se novamente que a parte autora trouxesse aos autos 

a concordância dos confrontantes com os limites.

Às fls. 82/87, a parte autora juntou aos autos as declarações dos 

confrontantes de reconhecimento e concordância com os limites, juntando 

inclusive nova planta planimétrica da área.

Às fls. 89/90, foi homologado o acordo firmado entre as partes.

À fl. 101, foi determinada a expedição de ofício ao 1º Serviço Registral de 

Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger para averbar o acordo.

À fl. 104, as partes foram intimadas a manifestarem-se quanto ao 

cumprimento do acordo.

Às fls. 105 e 106, as partes informaram o cumprimento do acordo, 

requerendo os primeiros acordantes que fossem incluídos os documentos 

de fls. 82/87 no ofício encaminhado ao Serviço Notarial e Registral de 

Santo Antônio de Leverger.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso dos autos, as partes entabularam acordo que foi devidamente 

homologado conforme fls. 89/90 e já cumpridas as obrigações conforme 

fls. 105 e 106.

Isto posto, com base no art. 924, II, do CPC, EXTINGUO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, por sentença, destes autos.

Indefiro o pedido de expedição de novo ofício, mas oportunizo à parte que 

retire os documentos apresentados, mediante apresentação de cópias 

para que possa instruir o procedimento de desmembramento perante o 1º 

Serviço Notarial e Registral de Santo Antônio de Leverger.

Transitado em julgado, proceda-se às baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732261 Nr: 28430-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FED. DOS TRAB. NA AGRICULTURA 

DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA GOMES LUPETTI 

BAPTISTA - OAB:113.658/RJ, CARLOS ALBERTO DIEGAS DUTRA - 

OAB:30.853/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - OAB:104.199/RJ, 

CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - OAB:156.244/RJ, DEBORAH 

DIAS DA COSTA BENTO - OAB:165.371/RJ, FÁBIO ZERAIK - 

OAB:137.830/RJ, FELIPE ZERAIK - OAB:30.397/RJ, FERNANDO 

MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - OAB:155.360/RJ, JULIANA 

BEDONE - OAB:168.521/SP, KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR 

- OAB:137.730/RJ, PAULA GUERRA DA CRUZ - OAB:141.811/RJ, 

RAFAEL ROSA NETO - OAB:42.292/SP, REGIS EDUARDO TORTORELLA 

- OAB:75.325/SP, RENATA VILLAÇA BOCCATO TRINDADE - 

OAB:200.227-SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP, 

SUMAYA AITH HEIDRICH - OAB:208.539/SP, THIAGO VIEIRA LEITE DE 

CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 Portanto, mesmo que expressamente previsto pelo ordenamento vigente, 

entendo que as partes devem manifestar sobre a conversão do 

cumprimento de sentença em desapropriação judicial da área, conforme 

jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, que admite, 

inclusive, em sede de ação possessória, em 15 dias, razão pela qual as 

INTIMO, via DJE. Ainda, intime-se a Defensoria Pública e Ministério Público, 

no mesmo sentido e prazo, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 176261 Nr: 23902-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LUIZ PINTO, IRENE ISABEL PINTO, AGOSTINHO 

EDUARDO PINTO, QUIRINO FRANCISCO PINTO, BENEDITO CANDIDO 

PINTO, MARIA MADALENA PINTO, TEREZA CALISTO PINTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participar da força-tarefa, 

conforme Portaria 67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 

1° e 2° Varas da Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de 

Outubro REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 12/12/2018 às 

16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 785496 Nr: 39351-54.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO CLODOALDO 

BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 Vistos.

À fl. 240, foi determinado por este juízo que o perito prestasse 

esclarecimentos e as partes alegações finais, ambos no prazo de 15 dias.

No entanto, verifico que foi determinado que as partes apresentassem 

alegações finais sem que fosse oportunizado terem acesso aos 

esclarecimentos pelo perito.

Decido

 Tendo em vista que a resposta do perito é imprescindível para o 

julgamento da lide, e o mesmo já se encontra nos autos, CHAMO O FEITO 

A ORDEM, e determino a secretaria que:

1. Intimem-se as partes para que apresentem razões finais escritas, de 

forma sucessiva, nos termos do artigo 364, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, a começar pela parte autora, na data da publicação desta 

decisão.

 2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 770208 Nr: 23212-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ATANAGILDO BARRETO, JOSÉ CLODOALDO 

BARRETO, VANY PINHEIRO BARRETO, ERNESTO OSCARINO BARRETO, 

INES VALDETE BARRETO MARQUES, ANA TERESA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - 

OAB:14511/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / 

MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, DIANI DE MORAES - 

OAB:12283, DIOGENES DAMIANI GUIRADO PRATES - OAB:12.434, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA - OAB:15459/MT, FABRICIO FRANCISCO 

FLOTTA - OAB:182.419/SP, FERNANDA DE LIMA WOLFF - 

OAB:21329/O, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821, 

HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, IGOR FERNANDO FEDERICE 

SARAIVA - OAB:13268, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, 

KARINA CAPELLESSO - OAB:12.772/MT, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379/MT, 

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879, MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, MARCUS 

VINICIUS DA SILVA SOUZA - OAB:14825, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4.062/MT, PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - 

OAB:11.115-B/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, ROSIDETH 

ROSA RIBEIRO - OAB:15246-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Vistos.

Às fls. 248/260, foi realizado audiência de instrução e julgamento, onde foi 

determinado que se aguardasse a realização da perícia nos autos em 

apenso (cód. 785496), para evitar decisões conflitantes.

O laudo pericial foi juntado às fls. 274/321, e impugnado pelo réu às fls. 

323/325.

À fl. 334, foi determinado que no prazo de 15 dias, o perito prestasse 

esclarecimentos e as partes alegações finais.

No entanto, verifico que foi determinado que as partes apresentassem 

alegações finais sem que fosse oportunizado terem acesso aos 

esclarecimentos pelo perito.

Decido

 Tendo em vista que a resposta do perito é imprescindível para o 

julgamento da lide, e o mesmo já se encontra nos autos, CHAMO O FEITO 

A ORDEM, e determino a secretaria que:

1. Intimem-se as partes para que apresentem razões finais escritas, de 

forma sucessiva, nos termos do artigo 364, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, a começar pela parte autora, na data da publicação desta 

decisão.

 2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 797392 Nr: 3766-04.2013.811.0041

 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: OMAR TAVEIRA JUNQUEIRA, PAULA MARIA KLEY, 

MANOEL ALMEIDA DIAS, VALTER ALVES DOS SANTOS, WEVERTON 

DIEGO SOUZA, MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS, HAILTON PEREIRA 

INEZ DE ALMEIDA, JOSÉ HENRIQUE DO PRADO, VALDEIR CLEBER BELO, 

ANANIAS FELIX MOREIRA, CARLOS RODRIGUES DA MATA, KARLOS 

WINNICIOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCÍLIO DE NÁPOLES, LEIDIANE RATSLONE 

BELO, WILTON ABREU DOS SANTOS, MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA, 

GENTIL MENDES SOARES, VALDENIR LOPES DOS SANTOS, THIAGO 

COSTA SOARES, ELIANE GONÇALVES BELO, RAFAELA LOPES VIEIRA, 

ANNA KARLA BRITO PEREIRA, KASSIO BORGES BARROS, JOÃO 

NORMANHA DA SILVA, JUNIOR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH MARTINS FERREIRA - 

OAB:12.963/GO, HERBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES DA 

SILVA - OAB:17.166/MT, ELISABETH MARTINS FERREIRA - 

OAB:5672A/MT, FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - 

OAB:16905/MT, LUZIBETE NERIS ALVES - OAB:18.388/MT

 Vistos.

(1)Omar Taveira Junqueira, (2)Paula Maria Kley, (3)Manoel Almeida Dias, 

(4)Valter Alves dos Santos, (5)Weverton Diego Souza, (6)Marcus Vinícius 

de Vasconcelos, (7)José Henrique do Prado e (8)Valdeir Cleber Belo 

ajuizaram a presente ação de manutenção de posse contra Hercílio de 

Nápoles, visando à proteção possessória de um imóvel rural que chamam 

de área devoluta, com 2.800 hectares, localizada no município de 

Tesouro/MT.

Entretanto, a partir das fls. 534/536 o autor Manoel Almeida Dias 

juntamente com Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton 

Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues, assistidos pelo d. 

advogado Herbert Rezende da Silva, OAB/MT 16.773, passaram a 

manifestar pelo polo ativo como se autores fossem, sem ao menos 

requererem o ingresso no feito conforme nos moldes como dispõe o 

Código de Processo Civil.

 A fim de esclarecer se Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, 

Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues se tratam de 

assistentes litisconsorciais ou sucessores dos autores, os mesmos foram 
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intimados para em 15 dias, se manifestarem, sob pena de 

desentranhamento de suas manifestações (fls. 790/793).

No entanto, em petição às fls. 795/796 as partes apenas se limitaram a 

informar que também são posseiros e que possuem interesse direto na 

sentença, não indicando de que forma pretendem ingressar nos autos.

Desta feita, INDEFIRO o ingresso nos autos de Ananias Félix Moreira, 

Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos 

Winnícios Rodrigues, devendo as peças protocoladas pelos mesmos às 

fls. 534/536, 538/560, 578/579, 588/590, 593/594, 599, 707/708 e 795/796, 

serem desentranhadas dos autos.

 Por fim, DETERMINO à Secretaria:

1. Intimem-se os autores para promoveram o recolhimento dos honorários 

complementares conforme determinou a decisão de fls. 603/604.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566571 Nr: 57091-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO ANTONIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES 

ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:20856-A/MT, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:240050, Ruben 

Marcos Seidl - OAB:235194/SP, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a inércia das partes e tendo já sido homologado o acordo firmado 

dentre estas, determino a remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419383 Nr: 5754-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RULFO BARBOSA, MARIZETE DA CRUZ 

BARBOSA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208/GO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado à f. 234, pela parte autora para realização da 

citação por edital nos moldes do artigo 257, II do CPC, com apenas uma 

publicação via Diário da Justiça Eletrônico de Mato Grosso, mas também 

perante a plataforma do CNJ, devendo ser certificado nos autos.

2. Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Defensoria Pública e após, 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836360 Nr: 41360-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, SILBENE RIBEIRO 

COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMÕES XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 Vistos.

Em 13/06/2018, esta Magistrada determinou a suspensão do feito pelo 

prazo de 05 dias, diante da informação de que o réu Luiz Simões Ximenes, 

idoso com 95 (noventa e cinco) anos de idade, não tinha mais lucidez (fl. 

668).

Entretanto, decorrido o prazo, a parte informou que ainda não havia 

decisão nos autos da ação de interdição, conforme se denota da 

manifestação de fl. 681.

Compulsando os autos, verifico que a manifestação do réu foi protocolada 

em 07/08/2018, assim, INTIMO a parte ré, via DJE, para, em 05 dias, 

manifestar se houve decisão sobre o pedido de interdição do Sr. Luiz 

Simões Ximenes.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

manifestar-se.

Certifique-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725627 Nr: 21363-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO ROSSITO, MANOEL DONILIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO ANGELO DA SILVA, DARCI 

CARROCEIRO, MESSIAS, JOARES TEÓFILO, JOÃO PARANÁ, SIVALDO 

BIGODE, VALMIR BRACINHO, JOSÉ GALDINO, CABEÇA BRANCA, 

MAGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EUNICE ELENA IORIS DAROSA - OAB:, EVALDO 

GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384/MT

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 1.082, INTIMO os autores, via DJE, para 

manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, 

nos termos do art. 485, §1º, sob pena de extinção.

Após, certifique-se e concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 751623 Nr: 3394-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES, SILVANA BADOTTI 

FERRES, AMARILDO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS, 

MERES FERNANDES ZAMBONINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA., JOSE PEDRO TREIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido para redesignação da audiência marcada para o dia 

22/10/2018 em razão da viagem previamente agendada pelas partes, 

tendo em vista que, por se tratar de audiência para saneamento do feito, 

as partes devem se fazer representadas pelo d. Advogado e estão 

dispensadas de comparecerem pessoalmente ao ato.

 Certifique-se o cumprimento integral da decisão retro para realização do 

ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 937143 Nr: 53168-20.2014.811.0041

 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: JOANICE BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participar da força-tarefa, 

conforme Portaria 67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 

1° e 2° Varas da Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de 

Outubro REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 11/12/2018 às 

16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 176261 Nr: 23902-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LUIZ PINTO, IRENE ISABEL PINTO, AGOSTINHO 

EDUARDO PINTO, QUIRINO FRANCISCO PINTO, BENEDITO CANDIDO 

PINTO, MARIA MADALENA PINTO, TEREZA CALISTO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participar da força-tarefa, 

conforme Portaria 67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 

1° e 2° Varas da Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de 

Outubro REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 12/12/2018 às 

16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 897443 Nr: 27885-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALTO DE ALMEIDA, OLMIRO MARTINS, PAULO 

PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO APOENA S/A, DIVINO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

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

OAB:7.504/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participar da força-tarefa, 

conforme Portaria 67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 

1° e 2° Varas da Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de 

Outubro REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 11/12/2018 às 

14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 909747 Nr: 36660-96.2014.811.0041

 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: EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, SERGIO 

APARECIDO DA SILVA MARQUES, RUY MEDEIROS, MARCIO ALVES DA 

SILVA

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

OAB:11.800/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 187, INTIMO a autora, via DJE, para manifestar 

interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, nos termos do 

art. 485, §1º, sob pena de extinção.

Após, certifique-se e concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 951938 Nr: 916-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMADEU, ELOINA DE SOUZA CORREIA 

AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO, 

CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514

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

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, RODRIGO ALVES 

SILVA - OAB:11800

 Vistos.

Trata-se de oposição proposta por ANTÔNIO AMADEU E ELOINA DE 

SOUZA CORREIA em desfavor de EVA GRACIELA FERNANDES 

PICINATTO E CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, afirmando 

serem reais possuidores da área objeto de litígio dos autos de código 

902703 – Numeração Única 37843-86.2014.811.0041.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/50.

À fl. 51, foi determinado o apensamento destes aos autos de código n. 

902703.

Parecer ministerial à fl. 52, opinando pela citação dos opostos.

À fl. 55, foi determinada a parte autora a emenda a inicial.

A parte autora atribuiu novo valor a causa à fl. 56, bem como requereu a 

juntada dos documentos de fls. 57/81.

 Em despacho exarado à fl. 82, foi determinada a citação dos opostos.

A oposta EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO apresentou 

contestação às fls. 83/89, sendo impugnado pelos autores às fls. 91/94.

O oposto CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apresentou 

contestação às fls. 98/111, requerendo preliminarmente a extinção do feito 

por carência de ação.

 Com a contestação vieram os documentos de fls. 112/204.

O autor devidamente intimado para impugnar a contestação apresentada 

às fls. 98/111, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fl. 211).

Da regularização da representação processual.

Inicialmente, verifico que os autores propuseram ação de oposição, no 

entanto não apresentaram procuração outorgando poderes aos seus 

representantes, em total desarmonia com o disposto no artigo 104 do CPC.

Desta forma, INTIMO os autores, VIA DJE, para que juntem aos autos, no 

prazo de 05 dias, instrumento de mandato, sob pena de serem 

considerados ineficazes os atos processuais praticados, nos termos do 

artigo 104, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1153332 Nr: 33194-26.2016.811.0041

 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: JAIME MARIA DE OLIVEIRA, GENI SALASAR DE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA CONCEIÇÃO DIAS, MARIA 

AUXILIADORA DIAS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN CAROLINE FIALHO 

LOBO - OAB:21084/O, FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - 

OAB:16436/O, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT, MARIANNA 

BARROS SABER - OAB:19452/MT, NAYARA DIAS CARDOSO 

PORTOCARRERO - OAB:17.846, PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:21.042/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participar da força-tarefa, 

conforme Portaria 67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 

1° e 2° Varas da Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de 

Outubro REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 13/12/2018 às 

14h30min.
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3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012107-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

DEONIZIO DE MORAES SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012107-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEONIZIO DE MORAES SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - ME RÉU: SPE 

PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA Vistos etc. Frente a certidão de id. 

14187901, postergo a análise da manifestação (id. 10388676), para o 

momento oportuno. Desta feita, intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem quanto a possibilidade de composição para a 

solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta de acordo por 

escrito. Em caso de negativa, deveram indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as. Ressalvo, que a especificação de provas não 

obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser 

reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020523-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANTONIO CARVALHO (AUTOR(A))

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

SANTILHA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (RÉU)

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (RÉU)

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020523-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CVL IMOVEIS LTDA - EPP, ANTONIO CARVALHO, SANTILHA DE OLIVEIRA 

CARVALHO RÉU: PEDRO MARTINS VERÃO, KLEBER DE CARVALHO 

ARAUJO, ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN Vistos etc. O autor compareceu 

aos autos informando novo endereço dos requeridos (id. 15579154), 

requerendo a citação por hora certa dos ainda não citados. Desta feita, 

em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 

23.11.2018, às 14:30horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Intime-se o requerido PEDRO MARTINS VERÃO, no novo endereço 

informado “Rua João dos Santos, quadra 08, casa 08, Coophamil, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.028-165”. Citem-se e Intimem-se os requeridos 

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO e ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN 

ARAUJO no novo endereço informado, “Travessa das Palmeiras, n. 44, 

apto 12, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP: 78045790”, 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), ressalvo que havendo suspeita de ocultação pelas partes a serem 

citadas, proceda o meirinho com a sua citação por hora certa conforme 

preconiza o art. 252 do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADILSON DAMACENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019233-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORSE VIEIRA DA SILVA (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Averbação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032923-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

IRIS VIEIRA DOS SANTOS (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: 1032923-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRIS VIEIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Emende a parte autora a petição 

inicial, comprovando o ajuizamento das ações judiciais em que discutidas 

as faturas de consumo de meses anteriores ao mês de setembro/2018, 

com vencimento em 27/09/2018, no valor de R$ 1.548,90, bem como 

acostando aos autos a respectiva fatura de consumo referente ao mês de 

setembro/2018, não servindo para tanto o documento de id 15679015, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

liminar. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032929-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDETH NEPONUCENA PEREIRA (AUTOR(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: 1032929-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDETH NEPONUCENA PEREIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas processuais (custas judiciais e taxa judiciária) 

necessárias ao ajuizamento da ação. Todavia, ora autônoma, ora 
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comerciante, não juntou aos autos qualquer documento que comprove a 

sua situação de 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 prevista na Constituição Federal de que a Justiça 

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

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), comprove a parte autora por 

meio de documentos a sua alegada hipossuficiência econômico-financeira, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita (NCPC, 99, § 2º). A parte autora poderá, por 

outro lado, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas. 

Não obstante a isso, emende a parte autora a petição inicial, acostando 

aos autos histórico de consumo e de pagamento e das 03 (três) últimas 

faturas anteriores ao mês de ajuizamento da presente ação, bem como 

esclareça o fato da CIP - Carta de Informações Preliminares do Procon/MT 

estar em nome de Fermiana Bernardina Delmiro e a distinção existente 

entre as faturas referidas no pedido de tutela provisória de urgência 

almejada e aquelas apontadas nas alegações de fatos da petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

tutela provisória pretendida e quiça da própria petição inicial por inépcia 

(NCPC, 321 e 330, I, § 1º, III). Aproveitando o ensejo, descreva a parte 

autora o imóvel em que alega residir e a sua exata localização, inclusive, 

com a indicação de pontos de referência, viabilizando o cumprimento de 

possível ordem de constatação. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035468-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ADALBERTO CURADO (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Averbação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019898-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DA CHAPADA (RÉU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019898-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES RÉU: CONSTRUBELLO 

CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME, CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BRISAS DA CHAPADA Vistos. Inicialmente, defiro à parte 

autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Quanto ao pedido de tutela provisória, tem-se que a 

questão está mais para uma tutela provisória de evidência do que de 

urgência efetivamente, porquanto a tutela provisória almejada 

consubstancia-se na entrega de unidade habitacional objeto de contrato 

de compra e venda de empreendimento que estava ainda na planta e que 

não foi levada adiante pela construtora/incorporadora originária e teve que 

ser assumida inicialmente pela associação formada por adquirentes de 

unidades e posteriormente por uma construtora terceirizada/interveniente. 

Ou seja, o empreendimento denominado Condomínio Brisas da Chapada 

deu ensejo a um sem número de lides, tendo muitas delas se materializado 

em demandas nesta justiça estadual, algumas com tramitação neste Juízo. 

Assim, diante das inúmeras controvérsias que circundam o 

empreendimento, postergo a apreciação do pedido de tutela provisória 

para depois da citação e efetiva apresentação de defesa pelas partes rés 

ou do decurso do seu respectivo prazo para tanto, mormente por não 

vislumbrar, em análise perfunctória das alegações de fatos contidas na 

petição inicial, o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo para o deferimento da tutela provisória desejada, o que se diz 

neste momento apenas por força de retórica, mas que será analisado 

oportunamente de maneira mais detida. Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 23/11/2018, às 16:00 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, 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). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717903 Nr: 14156-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE 

APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALSI ROBERTO CITADELLA 

- OAB:47925/SP

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 767/768, pelo que determino que expeça-se carta 

precatória para a oitiva da testemunha Paulo Sebulka.

 Com a expedição da deprecata, o requerente deverá ser intimado a retirar 

a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, e comprovar a regular distribuição 

da mesma, no prazo de 30 (trinta) dias,

Às providências. Cumpra-se com Urgência por tratar-se de feito inserido 

na Meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025320 Nr: 34477-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. ROCHA 

PEREIRA - OAB:17.946/B, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, e por consequência DECLARO inexistente o débito 

descrito na fl. 20, ao que CONDENO a requerida ao pagamento de danos 

morais, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao que tal valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação.Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 
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com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867827 Nr: 7796-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA BELFORT DE CARVALHO

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

S/A SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Código 867827

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 346/355 no prazo de 15 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de Outubro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021486 Nr: 32667-11.2015.811.0041

 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: CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, DANILO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ, 

JHONATAN EDUARDO MOREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, 

JULGO procedentes os pedidos e CONDENO os réus ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de dano material, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a 

citação. Condeno, ainda, ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deve ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da 

sentença (Súmula n.º 362, do STJ).CONDENO, ainda, a ré ao pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez 

por cento (10%) do valor da condenação, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do 

CPC.Transitado em julgado, observe-se o disposto no art. 911 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898721 Nr: 28854-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Laura de Almeida 

Ribeiro - OAB:15922, Guilherme Liberatti - OAB:16825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Processo n. 41547-60.2013.811.0041

Código: 898721

 Vistos

Visando o saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio na 

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 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779224 Nr: 32666-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA BENEDITA DE LARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE FIGUEIREDO MATIAS DUARTE, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093 MT

 (...)Assim sendo, determino:a)Intime-se o perito judicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, esclareça os pontos divergentes apresentados pelo 

assistente técnico na manifestação de fls. 418/430;b)Após manifestação 

do perito judicial, e tendo como norte a impossibilidade de decisões 

“surpresas”, intime-se as partes para que manifestem-se em 10 (dez) 

dias, quanto aos esclarecimentos apresentados, devendo, ainda, os 

requeridos manifestarem-se acerca do laudo do assistente técnico (fls. 

418/430) e documentos que o acompanham.A decisão saneadora (fl. 209) 

apontou a possibilidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, assim sendo, no prazo fixado no item “b”, deverão, também, as 

partes se manifestarem quanto ao interesse na produção de prova oral já 

pleiteada, sob pena de desistência na produção das mesmas e 

encerramento da fase de instrução do processo.Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT., 02 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859550 Nr: 1379-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BENJAMIM 

BRIGHENTI - OAB:OAB/SP 317.646, BRUNA SIMPIONATO PAIFER - 

OAB:332456, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91.311, EVELISE PIRES DE 

CARVALHO TAKAHASSI - OAB:242110, FABIO RIVELLI - OAB:297.608, 

GABRIEL LUIZARI TEIXEIRA - OAB:328179, GIOVANA TREVISAN 

SALGUEIRO - OAB:187.961, JESSICA MARCELLI DE OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:344251, LETICIA EVANGELISTA TOLEDO - 

OAB:143482, MAYARA FREGNI HADICH - OAB:307771, PAULO DANIEL 

CICOLIN - OAB:312408, RAFAEL MORAES TONOLI - OAB:329649, 

RODRIGO FONTEBASSO - OAB:264025, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149.754, THAIS CALSONI CORSI - OAB:360481, THIAGO CHAGAS 

DE CAMPOS CARVALHO - OAB:333170

 Cód. 85950
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Vistos

 Diga o requerido quanto a petição de fl. 338/340, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Transcorrido o referido prazo, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na 

Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910664 Nr: 37309-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARVALHO LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BATISTA FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:148.751, THAYELLE CRISTINNE AMOIM VENDRAMINI 

- OAB:17.623

 Código 910664

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 364/366.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, 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.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 426122 Nr: 9136-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR LONGOBARDI, LUIS EDUARDO 

LONGOBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANNA DIRCE CORREA NEGRÃO 

VIEIRA, HELENO JOAQUIM DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640

 Cód. 426122

Vistos

 Os sucessores do espólio possuem endereço certo, consoante se infere 

de fls. 184/185.

Assim sendo, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, devendo ser 

realizado a necessária retificação.

Indefiro o pedido de citação editalícia, determinando a citação postal dos 

requeridos/herdeiros para, querendo, apresentar contestação ao pleito 

inaugural, no prazo de 15 (quinze) dias.

Realizadas as citações, certifique-se o necessário e em seguida 

encaminhe-se os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT., 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

inaugurais, para declarar inexigível os débitos decorrentes da inspeção e 

apontados na fatura do mês de setembro/2014 (fl. 034) no montante de R$ 

720,84 (setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos, bem como 

para condenar o requerido ao pagamento de dano moral na monta de R$ 

3.000,00 (três mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que 

estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após 

o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa.Cumpra-se.Cuiabá/MT., 02 de outubro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030480 Nr: 36987-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE MAGALHAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(25.07.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de fls. 74, após expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 01 de 

outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829874 Nr: 35625-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDEMAR LUIZ TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 
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OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT DE AMORIN - OAB:6610-MT

 Processo n. 35625-38.2013.811.0041

Código 829874

Vistos.

Verifico que a executada cumpriu de maneira voluntária com a obrigação, 

conforme fls. 97/101.

O exequente se manifestou à fl. 103/104 concordando com o cumprimento 

da obrigação e requerendo a intimação do executado para efetuar o 

pagamento de honorários advocatícios.

 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 transferência da 

motocicleta (fls. 98/101).

 Posto isto, em razão do cumprimento integral da condenação, JULGO 

EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do 

NCPC.

Sem prejuízo, sendo o executado beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

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

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

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917435 Nr: 41696-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BILL DE OLIVEIRA LOBO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, em razão do cumprimento integral da condenação, JULGO 

EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do 

NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 161. 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. Após, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030477 Nr: 36984-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 131. 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, 01 de outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119433 Nr: 18514-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

SENAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA AMARA SANTI SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MOREIRA DA S. LIMA - 

OAB:OAB/SP 19.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança 

promovida por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

SENAC em desfavor de SANDRA AMARA SANTI SUEKANE, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 11.400,12 (onze mil e quatrocentos 

reais e doze centavos), a serem corridos pelo INPC, da data do 

vencimento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condeno ainda a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033003 Nr: 38127-76.2015.811.0041

 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: ASSOADE - ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS 

SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LENINA DE MORAES

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

OAB:OAB - MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança 

promovida por ASSOADE – ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS 

SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS em desfavor de EDIR 

LENINA DE MORAES, para condenar esta ao pagamento de R$ 851,67 

(oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), a serem 

corridos pelo INPC, da data do vencimento, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a requerida, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 929320 Nr: 48897-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ADALBERTO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739 

MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Desta feita, reconheço a nulidade das intimações da certidão de fl. 161 e 

do despacho de fl. 166 e remeto estes autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para que o relator do recurso de apelação nele interposto aprecie 

a alegação de nulidade da publicação da intimação do acórdão lá 

proferido, determinando, em todo caso, as providências cabíveis que 

entender de direito.Sem prejuízo, promova a Secretaria deste Juízo a 

devida retificação do nome do advogado da parte ré no sistema Apolo.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888745 Nr: 22416-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SIMÕES VINHAS - 

OAB:23.835-A/SP, Elaine Cristina Cordioli - OAB:, GUSTAVO 

BARBOSA VINHAS - OAB:200.781/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 888745Vistos.TIM CELULAR S.A, ajuizou ação monitória contra 

GLOBAL TRANSPORTADORA E AGROPECUÁRIA LTDA ME, ambos 

qualificados nos autos, alegando ser credora da quantia de R$ 53.566,62 

(cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos)Ao final, requereu a expedição do mandado de pagamento e, 

caso não houvesse a satisfação do débito ou o oferecimento de 

embargos monitórios, a constituição de pleno direito do título executivo 

judicial com a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Com a 

inicial documentos (fls. 11/52).Após diversas tentativas de citação, houve 

citação por edital, ao que a ré não pagou o débito tampouco ofereceu 

embargos monitórios, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada 

para a sua curadoria especial, tendo apresentado a sua “contestação” por 

negativa geral (fls. 94/95).É o necessário relato. Fundamento e 

Decido.Procede-se à apreciação deste feito fora da ordem cronológica, 

por estar inserido na Meta 02 do CNJ. Portanto, exceção à regra. Como 

preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, não havendo 

oposição de embargos pelo executado, deve ser constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, com a devida conversão da presente 

ação.Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial o 

documento contidos na inicial (notas fiscais – fls. 26/29).”Intime-se o 

devedor, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado. (fls. 17).Na hipótese de o devedor 

ser representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 

do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 1º de outubro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914614 Nr: 39911-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMA INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Vistos.

Considerando o fato público e notório do deferimento, em 16/07/2018, pela 

Justiça do Estado de Mato Grosso, do processamento da recuperação 

judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUTORA LTDA., e, por corolário lógico, a 

suspensão das ações e execuções promovidas em seu desfavor pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Desta feita, SUSPENDA-SE a tramitação da presente ação de execução 

pelo referido período de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até a 

realização da AGC – Assembleia Geral de Credores e aprovação do Plano 

de Recuperação, o que ocorrer primeiro.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191), 

devendo o feito aguardar o decurso do prazo no arquivo provisório.

Alcançado o termo ou a condição acima, O QUE DEVERÁ SER NOTICIADO 

A ESTE JUÍZO PELA PARTE EXEQUENTE, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 857525 Nr: 59758-47.2013.811.0041

 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: JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, Feliciana Mota dos Santos - 

OAB:17704, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB: 10.208/MT, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095795 Nr: 8724-28.2016.811.0041

 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: LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO 3384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 Vistos.

 Defiro a desistência da prova, determinando que as partes se manifestem 

em 10 (dez) dias quanto aos documentos de fls. 80/90, apresentando em 

concomitância, se desejarem, alegações finais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434529 Nr: 13544-03.2010.811.0041
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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: R. G. OJEDA REPRESENTAÇAOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Cód. 434529

Vistos

 Ab initio, é de se destacar que o art. 10 do CPC estabelece que “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.”

Assim sendo, buscando evitar alegação de nulidade, intime-se o autor 

para que manifeste-se quanto ao parecer do assistente técnico do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT., 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900159 Nr: 29949-75.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SPADA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MONICA PRETEL FEITOSA - OAB: 13.368/MT, para que 

no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822846 Nr: 28981-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX COLOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

GRÁFICA LTDA - EPP, JOANA DA CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909, FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - OAB:MS-12.234, 

HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT, TAÍSA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Vistos.IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, ajuizou ação 

monitória contra FLEX COLOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - 

EPP, ambas qualificadas nos autos, alegando ser credora da quantia de 

R$ 8.143.96 (oito mil cento e quarenta e três reais e noventa e seis 

centavos)Determinada a citação, a mesma ocorreu (fls. 144-v.).Contudo 

em que pese a juntada de procuração da parte requerida, está não 

apresentou embargos nem efetuou o pagamento, conforme certificado às 

fls. 158.É o necessário relato. Fundamento e Decido.O executado 

devidamente citado, não pagou a dívida, deixando o prazo transcorrer “in 

albis” (fls. 158).Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo 

Civil, não havendo oposição de embargos pelo executado, deve ser 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a devida 

conversão da presente ação.Dessa forma, constituo de pleno direito em 

título executivo judicial o documento contidos na inicial (notas fiscais – fls. 

08/50).Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as 

devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor. Intime-se o 

devedor.Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, 

de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC.Em caso de pagamento parcial 

a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 

523, § 2º o do NCPC).Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC.Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455888 Nr: 26901-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES JOSE FONTES, NENSMORENA PREZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BENTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Cód. 455888

Vistos

 Trata-se de ação de usucapião, na qual a requerida alega a 

incompetência deste Juízo, na medida em que o imóvel encontra-se 

financiado junto à Caixa Econômica Federal.

A demanda foi interposta em 02.09.2010 e naquela ocasião já se assentou 

que o imóvel encontrava-se financiado à CEF, sendo certo que o contrato 

em questão encontra-se à fl. 15, indicando que o financiamento deveria 

ser pago em 85 (oitenta e cinco) parcelas, ou seja, 07 (sete) anos e 01 

(um) mês.

Pressupõe-se, assim, que a hipoteca existente sobre o imóvel (fl. 14vº) 

não mais subsista. Desta forma, determino:

a) Intime-se a CEF, para que no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

existência ou não de interesse na demanda, devendo, ainda, informar o 

estado em que encontra-se o contrato entabulado com a requerida, com o 

fito de financiar o imóvel registrado perante o Cartório do 2º Ofício n. 

35179, folha 183. No referido prazo deve ser esclarecido, ainda, quanto a 

baixa ou não na hipoteca existente sobre o imóvel e os eventuais 

procedimentos para baixa.

Com o ofício deve ser encaminhado cópia da inicial e dos documentos de 

fls. 14/15.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT., 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448148 Nr: 21745-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JUSCELINO 

LIMA FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA - 

OAB:18.064-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB: 4.032/MT, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912782 Nr: 38716-05.2014.811.0041

 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: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, JOSE LUIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Cód. 912782

Vistos

 Em decisão saneadora de fls. 255/256 houve deferimento da produção de 

prova pericial. As partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos 

(fls. 257 e 262).

O perito apresentou proposta de honorários às fls. 266/268. A requerida 

impugnou a proposta de honorários (fls. 272).

É o necessário relato. Decido.

A impugnação apresentada pela requerida é destituída de prova e 

fundamentos. O perito detalhou na proposta de honorários todos os 

trabalhos a serem executados, bem como o volume de horas técnicas 

necessárias para a realização da aludida perícia, consoante se verifica de 

fls. 266/268 e 275/278.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve 

prosperar.

 Desta forma, REJEITO a impugnação aos honorários periciais e homologo 

a proposta dos honorários periciais de fls. 266/268, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova e aplicação analógica do 

estabelecido pelos arts. 231 e 232 do CC.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 

255/256, intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na 

Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916091 Nr: 40835-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO VILA REAL LTDA, MYRNA TEREZA DA 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ANDREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315298 Nr: 19614-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, 

LUIZ CARLOS TICIANELLI

 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: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n19614-41.2007.811.0041

Código 315298

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerido SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, inscrito no CPF 

985.007.911-87.

 Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 247143 Nr: 14822-78.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIDENCI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 14822-78.2006.811.0041
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Código 247143

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 292, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172053 Nr: 41023-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY SANDRA GOMES DE SOUZA TEODORO, CID 

IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC AGRIMENSURA TECNICA S/S LTDA, 

ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, 

SERGIO MARGOSIAN DE CERQUEIRA CESAR, NUVER MARGOSIAN DE 

CERQUEIRA CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 41023-58.2016.811.0041

 Código n. 1172053

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 80, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402798 Nr: 34855-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MARCOS SILVESTRE SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 34855-84.2009.811.0041

 Código n. 402798

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 104, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151377 Nr: 32302-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON EDWARD PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2009/69

Código 368694

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida HUDSON EDWARD PINHEIRO, inscrita no CPF 

941.162.611-49.

 Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365197 Nr: 3196-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GIOTTO MACHADO, EDIR DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 Processo n. 3196-57.2009.811.0041

Código 365197

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 262/270, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024783 Nr: 34184-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

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

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 Processo n. 34184-51.2015.811.0041

Código 1024783

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 85/87, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 
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entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237991 Nr: 7041-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOPOLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

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

OAB:25698/PR, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT, 

RAFAEL ALVES MACHADO - OAB:35.347-PR, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 7041-05.2006.811.0041

 Código n. 237991

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 158, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092168 Nr: 7132-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

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

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83.492/ MG, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17.184, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Processo n. 7132-46.2016.811.0041

Código 1092168

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sendo que 

as informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 432015 Nr: 12033-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE 

ZANGEROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:10.972/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Processo n. 12033-67.2010.811.0041

 Código n. 432015

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 506/508, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128475 Nr: 22381-37.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FLÁVIO DA SILVA, ENOQUE DA SILVA 

BARBOSA

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 22381-37.2016.811.0041

Código 1128475

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço dos requeridos CELSO FLAVIO DA SILVA, inscrito no CPF 

985.007.911-87 e ENOQUE DA SILVA BARBOSA, inscrito no CPF 

489.033.451-34.

 Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345970 Nr: 16294-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA, LANÇA MODAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO PAGANINI DA 

SILVA, ERMIDE ZUBEIDE PAGANINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, HENRIQUE CÉZAR GONÇALVES 

PARREIRA - OAB:6265, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUKE APARECIDA RAMOS 

CAPISTRANO - OAB:12.471, LORENA RAMOS SORES OAB-12805 - 

OAB:, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Processo n. 16294-46.2008.811.0041

Código 345970
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Vistos.

Frustrada a tentativa de intimação do requerido, defiro o pedido de busca 

de endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida ERMIDE ZULEIDE PAGANINI DA SILVA, inscrita no 

CPF 037.020.568-58.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736852 Nr: 33307-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE MACEDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Processo n. 33307-53.2011.811.0041

Código 736852

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sendo que 

as informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914697 Nr: 39959-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISIOHOSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM 

EQUIPAMENTOS, JULIANO APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANINE PEDROSO LABAIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 Processo n. 39959-81.2014.811.0041

Código 914697

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 117/119, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877712 Nr: 15253-34.2014.811.0041

 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: VIVIANE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA, LUIZ 

FERNANDO DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MILANI - OAB:11984, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320

 (...)Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910603 Nr: 37258-50.2014.811.0041

 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: GIGLIANE CRISTINA SANTAREM GOMES, SISTEMA 

FACIL DE INCORPORADORA IMOBILIARIA V- SPE LTDA

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA, GIGLIANE CRISTINA SANTAREM 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 (...)Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795362 Nr: 1694-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PAVINI DOURADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - 

OAB:12822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n. 1694-44.2013.811.0041

Código 795362

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 234/235.

Desta feita, certifique-se se houve ou não resposta do Departamento de 

Trânsito, em caso negativo, expeça-se novo ofício.
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 Ademais, cumpra-se integralmente o dispositivo da sentença de fls. 229.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349696 Nr: 20083-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 Processo n. 20083-53.2008.811.0041

 Código n. 349696

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 268/270, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Ademais, intime-se pessoalmente o executado, para que em 15 (quinze) 

dias indique bens a penhora conforme requerido às fls. 268/270, sob pena 

de aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954151 Nr: 2142-46.2015.811.0041

 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: FELIPE ARAÚJO, FERNANDO ARAUJO, NILCE MÔNICA 

DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, MIGUEL RUA PEDROSO 

DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, TEREZA CORREA DE 

MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, DZIRRE MICHELLE BRUNO 

RONCADOR STROPA, RICARDO STROPA, MARCIA CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983, CLAUDIA VIRGÍNIA CARVALHO 

PEREIRA DE MELO - OAB:20.670, DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, ILZA 

REGINA DEFILIPPI DIAS - OAB:27215/SP, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, NELSON LUIZ NOUVE ALESSIO - 

OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA DE MAGALHÃES RIBEIRO - 

OAB:71.822-OAB/MG, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT, VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 (...)Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943539 Nr: 56614-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANTONIA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 56614-31.2014.811.0041Código n. 943539Vistos.Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ADRIANA ANTONIA MARTINS (fls. 

87/90) em face da sentença de fls. 84/86.A parte embargante alega a 

existência de omissão no julgado, vez que a r. sentença não tornou 

definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 66.Requer o acolhimento 

dos seus embargos para sanar a omissão e dar regular andamento ao 

feito.É o breve relato.Fundamento e decido.Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (fl. 91).Acerca dos 

Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que:Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro 

material.Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo.Ou seja, além de serem cabíveis 

somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz devia se pronunciar de 

ofício ou a requerimento da parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

com a indicação de tais vícios.Analisando a sentença embargada, observo 

que razão assiste à embargante no que tange a omissão do julgado. Isso 

porque, verifico que por um lapso houve a prolação de sentença sem que 

tornasse definitiva a tutela antecipada concedida á fl. 66.Desta feita, 

ACOLHO os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão, 

tornando definitiva a tutela antecipada de fl. 66.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.Luiz Octavio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 396845 Nr: 31596-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AQUINO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE EVENTOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - CBE, ADACTO ARTUR DORNAS DE OLIVEIRA, 

JOSÉ PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 2009/861

Código n. 396845

 Vistos

Defiro o petitório de fl. 346.

Assim segue em anexo os documentos solicitados através do sistema 

RENAJUD.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815744 Nr: 22197-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BARROS VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARCELINA FERREIRA, ODILIO VICENTE 
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FERREIRA, GIOVANNI BISPO, LUIS EVALDO VILAS BOAS, LUCIMAR 

DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora 

na presente ação, para declarar a aquisição originária, pela usucapião, do 

imóvel objeto da matrícula n. 39.028, livro n. 02, folha 132/vº, do 6º Serviço 

Notarial – Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Capital, conforme 

delimitação constante da certidão de fl. 51/52, extinguindo o feito com 

resolução mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil.Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos 

dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.P.R.I. Preclusa a via 

recursal, intimem-se as partes para requerer o que de direito, não se 

manifestando, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820434 Nr: 26676-25.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 

SOBREMESAS FAST FOOD LTDA, MT COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, 

CUIABÁ COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, AMÉRICA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 (...)Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Certifique a Secretaria deste Juízo, quanto ao decurso de prazo 

da certidão de fl. 333.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740075 Nr: 36766-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAC, CLEONICE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 740075

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 259/262).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835537 Nr: 40669-38.2013.811.0041

 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: ARLINDO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO LORENA DE 

SOUZA FILHO - OAB:17.617-GO

 Processo n° 40669-38.2013.811.0041

Código 835537

 Vistos

Analisando o feito, verifica-se que a executada colacionou comprovante 

de pagamento espontâneo à fl. 195, contudo o valor do cálculo utilizado 

para fins de pagamento da condenação está em discordância com a 

sentença de fls. 110/117, uma vez que o valor estabelecido para 

restituição ao exequente é de R$400,00 (quatrocentos reais) referente ao 

pagamento da primeira parcela do contrato pactuado entre as partes.

 Desta feita, intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

(NCPC, 218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de 

atualização do seu crédito, devendo este atentar-se que à apresentação 

da planilha é ônus da parte credora, conforme disposto no art. 524 NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909358 Nr: 36393-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA METELLO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BR HOUSE 

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JÚNIO SANTOS DE 

LIMA - OAB:OAB/DF 50.328, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Código 909358

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 276/277).

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 
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cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 16411 Nr: 2166-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Raimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de Mato Grosso-AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGOSTINHO LEITE BOTELHO - 

OAB:3755/MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:3.448, 

NILZA FERREIRA BARROS - OAB:0999/MT

 (...).Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830600 Nr: 36307-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA VIANNA LINO, MARIA 

CAROLINA ALDEM VIANNA LINO, MARIA EUGÊNIA VIANNA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21.588, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 36307-90.2013.811.0041

Código 830600

Vistos.

Intime-se a requerida Maria Eugênia Vianna Lino para manifestar acerca 

da proposta de acordo de fls. 151/152, caso a manifestação seja contrária 

ao acordo, certifique-se a secretaria deste juízo quanto à apresentação 

de contestação da requerida Maria Eugênia V. Lino, após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de setembro de 2015

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73293 Nr: 6470-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:23682, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDI MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Processo n° 6470-73.2013.811.0041

Código 73293

Vistos.

Intime-se a parte autora, para se manifestar requerendo o que entender de 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035640 Nr: 39406-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5739/O

 Processo n. 39406-97.2015.811.0041

Código: 1035640

Vistos.

Verifico que a executada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

colacionou o comprovante do pagamento voluntário da obrigação no valor 

de R$ 12.426,12 em 19.07.2018, conforme depósito de fl. 133.

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. 

134/138).

Contudo, ambos os cálculos apresentam discordância com a decisão de fl. 

127 que deu provimento aos embargos de declaração que majorou a 

verba honorária em 17%.

 Desta feita, intime-se o exequente para apresentar os cálculos 

atualizados observando a decisão de fl. 127, no prazo de 05 dias.

Sem prejuízo, Expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento do valor incontroverso nos autos, conforme dados 

bancários indicados à fl. 138.

Com relação à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 ( dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070088 Nr: 55415-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 55415-37.2015.811.0041

Código 1070088

 Vistos.

 Ante o petitório à fl. 81, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias.

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360317 Nr: 30227-86.2008.811.0041

 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: RIBEIRO DA SILVA & RIBEIRO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALMEIDA RIBEIRO, WELLINGTON 

VICENTE DA SILVA, ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, NETO MOTO 

IMPORT

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

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n. 30227-86.2008.811.0041

 Código n. 360317

Vistos

Defiro o petitório de fls. 214, tão somente para que seja lançada restrição 

de transferência dos veículos listados, cujo comprovante segue em 

anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 2018, §3º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 358282 Nr: 28610-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ MOTOS CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ANDRADE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO 

SOLIGO - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2008/1708

Código 358282

Vistos.

Frustrada a tentativa de intimação do requerido, defiro o pedido de busca 

de endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida JOÃO BATISTA ANDRADE DE CARVALHO, inscrita 

no CPF 149.143.278-05.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750558 Nr: 2280-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 Processo n. 2280-18.2012.811.0041

 Código n. 750558

Vistos

Defiro o petitório de fl. 80/81.

Assim segue em anexo os documentos solicitados através do sistema 

RENAJUD.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8814 Nr: 1189-44.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE 

NOVAES, DORLAN BARROS ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, SARA DE LOURDES SOARES ORIENE E 

BORGES - OAB:4.807

 Processo n. 1999/171

Código 8814

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sendo que 

as informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 12635-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOLA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE DIESEL 

LTDA, EVANDRO MASCARENHAS, RUBENS BARROS AVILA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 12635-78.2001.811.0041

 Código n. 15535

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 334/340, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874599 Nr: 13116-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÔNI DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 13116-79.2014.811.0041

Código 874599

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 76, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 368694 Nr: 6167-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FRANCILZA DE PAULA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2009/69

Código 368694

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida ELAINE FRANCILZA DEPAULA AGUIAR, inscrita no 

CPF 703.125.161-34.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797576 Nr: 3956-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AIRES ALENCAR, VANAIDE 

AZEVEDO DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3956-64.2013.811.0041

Código 797576

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 74/75, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753117 Nr: 5003-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, MÁRIO MARCIO 

SALOMÃO BUDIB

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

MENDES - OAB:8361/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5003-10.2012.811.0041

Código 753117

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 163, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 12845-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MARA BORGES SANTOS-ME (TURINHA 

DO BARULHO), TEREZINHA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16.785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 Processo n. 12845-27.2001.811.0041

Código 24831

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 
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através do sistema BACENJUD restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD 

de fls. 217/218, cujo resultado segue em anexo.

Diante dos resultados obtidos, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 260899 Nr: 21463-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 

VALLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FELIX DOS SANTOS - 

OAB:25.065, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455, 

RENATTA SOUZA CARVALHO - OAB:7.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO CARLOS MUNIZ 

MORAES - OAB:OAB/DF 10557, CYNTHIA MARTINS DA COSTA 

VALLADA - OAB:OAB/SP 301.949, LEONARDO HARUO MEDEIROS 

HIROKI - OAB:42870/PR, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Processo n. 21463-82.2006.811.0041

Código 260899

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sendo que 

as informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 86836 Nr: 1316-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, APARECIDO TERNOVOI 

DE MORAES - OAB:2.397/MT, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - 

OAB:7583-MT, KAROLINE R. FAVERO - OAB:OAB/MT 8018, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, CARLOS AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:6.792 - E, LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - 

OAB:8.577/MT

 Processo n. 2008/147

Código 86836

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sendo que 

as informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808111 Nr: 14570-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FREIRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891 MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 14570-31.2013.811.0041

 Código n. 808111

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 95, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 12067-28.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC LIMA SOARES MATRICARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 12067-28.1999.811.0041

 Código n. 7379

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 199/201, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, 3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751992 Nr: 3789-81.2012.811.0041

 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: EDICI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

MOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO BASILIO - 
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OAB:73.385/RJ

 Assim sendo, ante o que preleciona o art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fico em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, 

ressalvando a condição de suspensão da exigibilidade estabelecida pelo 

art. 98, § 3º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa observadas as formalidades legais e em especial o disposto no art. 

611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721614 Nr: 17120-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MÁRIO CAVALCANTI, LENIR 

TEREZINHA FORMIGHIERI CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, não verifico qualquer dificuldade na situação em tela em 

determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do 

executado.Quanto ao pedido de bloqueio de todos os cartões de crédito 

em nome do executo, defiro ao que determino:a)Oficie-se ao DETRAN-MT 

para que informe a este Juízo a existência de Carteira Nacional de 

Habilitação válida emitida em nome do executado, comunicando-lhe, ainda, 

a suspensão da mesma até ulterior determinação deste Juízo, devendo o 

referido aspecto ser inserido nos sistemas informatizados do órgão. 

Saliente-se, que em caso de inércia daquele órgão estadual, incorrerá em 

crime de desobediência o(a) responsável pela Gerência Jurídica daquele 

órgão;b)Oficie-se ao Banco Central para que informe a este Juízo a 

existência de cartões de crédito válidos emitidos pelas instituições 

financeiras fiscalizadas pelo referido órgão em nome do executado, 

comunicando-lhe, ainda, a suspensão dos mesmos até ulterior 

determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto ser inserido nos 

sistemas informatizados do órgão e das aludidas instituições financeiras. 

Saliente-se, que em caso de inércia daquele órgão Federal, incorrerá em 

crime de desobediência o(a) responsável pela Gerência Jurídica daquele 

órgão. Às providências. Intime-se as partes. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362186 Nr: 31818-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV GLOBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER GRIMOALDO ROBERTO DE 

RESENDE - OAB:1424/A-DF, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:6945/MT, JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Processo n° 31818-83.2008.811.0041

Código 362186

Vistos.

Verifica-se que o requerente pede a restituição do prazo para 

manifestar-se acerca da decisão de fls. 560/561, ao argumento de que o 

advogado da parte requerida fez carga dos autos em 19.06.2018 e fez a 

devolução em 29.06.2018, desta forma impedindo que a requerente 

manifesta-se no prazo determinado.

 Pois bem, admite-se a devolução do prazo recursal, nos casos 

taxativamente expressos no art. 183 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de 

declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à 

parte provar que o não realizou por justa causa.

§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto,

alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar”.

Em outras palavras, compete à parte que pleiteia a restituição de prazo 

comprovar que não realizou o ato por justa causa. É entendimento 

jurisprudencial pacífico que, havendo pedido de publicação dos atos 

judiciais em nome de determinado advogado, a intimação feita a 

procurador diverso é nula, por violar o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a parte requerente comprovou que deixou de praticar 

atos processuais ante a impossibilidade de fazer carga do processo, vez 

que o patrono da requerida efetuou carga dos autos em 19.06.2018, 

devolvendo somente em 29.06.2018, depois de decorrido o prazo da 

Requerente.

 Pelo exposto, devolvo o prazo a Requerente, para manifestar sobre o 

despacho à fl. 560/561, devendo as partes ser intimadas desta decisão 

com a devida observância dos patronos constituídos nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922800 Nr: 45126-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., M. GARZON 

EUGÊNIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - 

OAB:12.203/MS, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 (...).Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735008 Nr: 31347-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSOL INDUSTRIA DE VAPOR E BIOMASSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 31347-62.2011.811.0041

Código 735008

Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4º do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, intime-se o exequente para que adeque o seu pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

Capitulo IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento.
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 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Processo n. 1579-57.2012.811.0041

Código 749902

 Vistos.

A penhora do saldo devedor via Bacenjud foi deferida à fl. 369 e levada a 

efeito às fls. 371/372.

Intimada, a exequente, requer o levantamento dos valores depositados 

nos autos (fl. 378).

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi parcialmente satisfeita.

Posto isto, expeça-se o competente alvará em favor da exequente, 

constando os dados bancários a serem informados.

 Ademais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3º, do CPC)

Às providências. Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345296 Nr: 15342-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPRODEM - CENTRO PROCESSAMENTO DE 

DADOS EMPRESARIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO/MT - OAB:8ª DEFENS.

 Processo n. 2008/1311

Código 345296

Vistos.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (três ultimas 

declarações), cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações 

eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na 

Secretaria para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo 

previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3º, do CPC).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735783 Nr: 32171-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MAIOLINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR, 

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO DE SOUSA - 

OAB:9.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Analisando detidamente a decisão, observo que razão assiste a 

embargante no que tange a contradição, isto porque por um lapso 

momentâneo este juízo ao julgar procedente a presente demanda, deixou 

de arbitrar custas e honorários sucumbenciais ao requerido, condenando 

a embargante à custas processuais e honorários.Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração para que fique 

constando no dispositivo da sentença a seguinte redação:“Condeno os 

requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC.”Caso haja a 

interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783635 Nr: 37373-42.2012.811.0041

 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: MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMITA CORDEIRO ARTEFATOS DE 

PLÁSTICOS - ME, BANCO BRADESCO S.A, TABELIÃ DO 4 º SERVIÇO 

NOTARIAL PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 (...)“Com relação ao requerido SULAMITA CORDEIRO ARTEFATOS DE 

PLÁSTICO – ME, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos inaugurais, tornando definitiva a tutela 

antecipada anteriormente concedida, e declarando inexistência da divida 

apontada a protesto, e cancelando o protesto do titulo n. 00000671.1 

(fl.29), devendo ser oficiado ao 4º Serviço Notarial para implemento do 

cancelamento definitivo.” Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867140 Nr: 7290-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFI COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

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

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍGIA QUEIROZ DE 

ARRUDA - OAB:23.414, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263
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 (...)REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904296 Nr: 33057-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPA PIZZA E CIA LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT

 (...)Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135228 Nr: 25190-97.2016.811.0041

 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: PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

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

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADESIVO apresentado pela 

parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336275 Nr: 7098-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

as custas referente à expedição da Certidão de Crédito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163397 Nr: 37286-47.2016.811.0041

 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: OZIEL DA SILVA VIANA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898410 Nr: 28654-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARTINS TELESFORO COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, José Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte requerida, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda tem interesse na 

produção da prova pericial. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903245 Nr: 32276-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA BASTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 137365 Nr: 21691-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES PEREIRA

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

LTDA - COAUT

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

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

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

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

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

HERMELINDO CONÇEIÇÃO NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:98044, Hildo 

Castro Teixeira - OAB:2.251/MT

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos às fls. 1286/1290. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891270 Nr: 24054-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HELVÉCIO CUNHA COSTA GAROFALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO JOSÉ ROSSI, FLAVIA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT, NILO 

JOSÉ ROSSI - OAB:108.182/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

as custas referente à expedição da Certidão de Crédito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027840 Nr: 35736-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR LUCINEI DE ARRUDA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336783 Nr: 19663-48.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 423), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

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

Expeça-se alvará em favor da patrona Mariana Perini Brasil de Paula 

Durigan no valor de R$ 34.152,94 (trinta e quatro mil cento e cinquenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos), conforme informações à fl. 471.

 Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da parte autora Elizete da Silva 

Souza para levantamento do valor de R$ 43.869,62 (quarenta e três mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), 

conforme dados bancários declinados à fl. 471. Com relação a expedição 

do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

Cuiabá, 01 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890035 Nr: 23244-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, GARCIA SIQUEIRA SANTOS, HARLEY SIQUEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

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

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E, 

PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309, WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA - OAB:24.395

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874684 Nr: 13183-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Vistos.

Verifico que após a realização de penhora online, esta restou frutífera 

bloqueando o saldo de R$ 19.560,86 (fls. 205).

Intimada para se manifestar, a executada deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 206.

O exequente se manifestou à fl. 235 requerendo o levantamento do 

montante e consequentemente a extinção do feito.

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 com sua obrigação, após o 

bloqueio do saldo de R$ 19.560,86 (dezenove mil quinhentos e sessenta 

reais e oitenta 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 à fl. 235. Com 

relação à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

Cuiabá, 01 de Outubro de 2018.
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 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 216554 Nr: 25268-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, LUIZ AUGUSTO 

PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498/MS, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO MIGUEIS 

JACOB - OAB:6.204/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

as custas referente à expedição da Certidão de Crédito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033459-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO OLIVO (REQUERENTE)

MARLIO COELHO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FLÁVIO COUTIHO FIGUEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033459-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, JEFFERSON FLÁVIO COUTIHO FIGUEIRA 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. O 

ato deprecado tem como finalidade a intimação do Estado de Mato Grosso 

em nome do seu representante legal. Não obstante, com a edição da 

Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de Execução 

Fiscal e redefinida a competência das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 

2º. Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, bem como redefinida a competência das atuais varas 

especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos 

do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução Fiscal. (Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa). - 1ª 

Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. 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). - 5ª Vara Esp. 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 4ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente 

para o processamento de ação em que figure exclusivamente em um de 

seus polos a Fazenda Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a 

incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento da 

presente carta precatória a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio 

Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, 

inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Redistribua-se. 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI (ADVOGADO(A))

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR(A))

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e CONTESTAÇÃO a reconvenção, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032373-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VALNOIR MENEZES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032373-34.2018.8.11.0041 VALNOIR 

MENEZES DE ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 10h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 27 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032373-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))
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VALNOIR MENEZES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032373-34.2018.8.11.0041 VALNOIR 

MENEZES DE ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 10h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 27 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032717-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ALVES DOS REIS (AUTOR(A))

A. E. S. D. R. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032717-15.2018.8.11.0041 ROBERTA 

ALVES DOS REIS e outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 1 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032387-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032387-18.2018.8.11.0041 CELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 27 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032387-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032387-18.2018.8.11.0041 CELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 27 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833929 Nr: 39298-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA MARQUES FERREIRA DUARTE 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA 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.: 1054108 Nr: 48379-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO JOSE FERRAZ, WALDINEIA CRISTINA 

CONCEIÇÃO FEHLBERG FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEIA CRISTINA CONCEIÇÃO FEHLBERG 

FERRAZ, GONÇALO JOSE FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302-MT, EDISON 

PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 O patrono da parte autora/reconvinda se manifestou nos autos às fls. 

296/297 requerendo a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento, tendo em vista não ter sido intimado para o ato, mesmo 

constando seu nome na procuração outorgada pelo seu cliente.

Sem razão no fundamento de seu pleito, já que dos autos não consta 

pedido de exclusividade das intimações, podendo estas serem realizadas 

em nome de qualquer dos advogados elencados no instrumento 

procuratório.

Outrossim, em consulta ao DJe nº 10315, é possível constatar a existência 

do nome do advogado Delcio Julio Bento Junior – OAB/MT 15302, de forma 

que não se pode alegar falha no envio da matéria para a imprensa.

No entanto, prezando pela busca da verdade real no caso concreto, e 

tendo em vista que este magistrado estará, no dia 03/10/2018, 

participando de evento junto à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/12/2018, às 14h, para fins de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados da intimação desta decisão.

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.

Desde já, proceda-se à inclusão do advogado Edison Pereira Prado – 

OAB/MT 14521 como patrono do autor no Sistema Apolo, a fim de que 

passe a receber as intimações pertinentes ao processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076669 Nr: 58372-11.2015.811.0041

 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: GPLS, GLAUCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

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

OAB:5237/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

Homologo a desistência das testemunhas Claudia Guia Nascimento de 

Arruda e Erica Vitor de Carli.

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.

A seguir, de-se vista ao Ministerio Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024499 Nr: 34102-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 O douto Defensor Público se manifestou às fls. 59/v, requerendo a 

redesignação da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que 

teve vista dos autos apenas em 28/09/2018, não havendo tempo hábil 

para apresentar o rol de testemunhas.

Com o fito de proporcionar tempo hábil para o autor se manifestar no que 

tange ao rol de testemunhas, bem como garantir a ampla defesa e o 

contraditório, e tendo em vista que este magistrado estará, no dia 

03/10/2018, participando de evento junto à Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/12/2018, às 15h, para fins de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados da intimação desta decisão.

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.

Desde já, proceda-se à inclusão do advogado Edison Pereira Prado – 

OAB/MT 14521 como patrono do autor no Sistema Apolo, a fim de que 

passe a receber as intimações pertinentes ao processo.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156147 Nr: 34366-03.2016.811.0041

 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: MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.103-A

 A parte ré se manifestou no feito às fls. 253/259, requerendo que fosse 

chamado o feito à ordem.

Da análise dos argumentos trazidos pela ré, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque a carta de citação para comparecimento à audiência de 

conciliação, prevista no art. 334 do CPC, foi entregue após a realização do 

ato processual, o que causou prejuízos no que se refere ao prazo para 

apresentação de defesa.

Assim, chamo o feito à ordem e determino que intimem-se as partes, por 

meio de seus advogados constituídos nos autos, para comparecerem à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/11/2018, às 

13h00 – Sala: Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788225 Nr: 42175-83.2012.811.0041

 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: OSTELONY ALVES & DIAS RIBEIRO LTDA - ME, 

EMERSON DIAS RIBEIRO, ROSÂNGELA OSTELONY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, DIONILDO GOMES CAMPOS - OAB:3302/MT, EDUARDO 

OSTELONY ALVES DOS SANTOS - OAB:24243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 A parte executada informou o cumprimento da condenação, havendo 

concordância da parte autora.

Ante o adimplemento total da dívida, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença.

Expeça-se alvará em favor da parte autora o valor de R$ 8.840,62 (oito mil 

oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), observando-se 

os dados bancários de fl. 313.

 Da mesma forma, expeça-se alvará em favor do advogado Dionildo 

Gomes Campos o valor de R$ 1.560,11 (um mil quinhentos e sessenta e 

onze centavos), observando-se os dados bancários de fl. 313.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916658 Nr: 41214-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTÁVIO LOPES SANTOS 

TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11785, Luciana Fabricia Rosa Barros - OAB:OAB/MT 21.037, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte autora em face da decisão de fls. 458/verso, a qual reconheceu 

a existência de conexão com os processos n.º 26772-06.2014.811.0041 e 

42341-13.2014.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível.

Para tanto, insurge alegando que não é hipótese de conexão.

A seu turno, a requerida pugnou pela rejeição dos embargos (fls. 

468/469).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Infere-se que as questões suscitadas pela parte autora foram todas 

analisadas de forma fundamentada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Apenas a título de complementação consigno que o art. 55, §3º, do CPC, 

inovou ao prever o instituto da conexão por afinidade, possuindo da 

seguinte redação:

“§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Segundo o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves, “significa dizer 

que não há mais necessidade de contorcer o conceito legal de conexão, 

bastando para justificar a reunião o risco apontado pelo dispositivo legal 

ora comentado. A harmonização dos julgados, afinal, não precisa ser 

garantida apenas em processos que tenham o mesmo pedido ou a mesma 

causa de pedir” .

Assim, correta a decisão anterior quanto ao reconhecimento da conexão.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033651 Nr: 38428-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

JOSE CARLOS DA SILVA MANDU, MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO, 

EDIR NEI TEIXEIRA MANDU, RAFAEL TEIXEIRA MANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:OAB/MT 21.310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

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

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Intime-se pessoalmente a terceira Auto Sueco Centro Oeste 

Concessionária de Veículos Ltda. para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição e documentos juntados pela parte 

exequente às fls. 577/584v.

Deverá a Auto Sueco informar ao Juízo, no prazo acima, quando foi 

emitido o “habite-se” do imóvel, o motivo de não ter efetuado o depósito do 

montante nos autos quando do recebimento do referido documento, bem 

como realizar o pagamento da quantia devida.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 859008 Nr: 914-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA CLEYDE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DOS SANTOS, BRUNO 

JORGE CAMPOS DOS SANTOS

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

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, Núcleo de Prática Jurídica da UFMT - 

OAB:

 Embora tenha sido nomeado curador especial para patrocinar a defesa do 

réu Bruno Jorge Campos dos Santos, veja-se que à fl.101 foi indicado 

novo endereço do mesmo, o qual estaria morando com sua avó Adi de 

Oliveira Campos.

Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, cite-se o requerido 

Bruno Jorge Campos dos Santos no endereço indicado à fl. 101, qual seja, 

Rua Joaquim Murtinho, nº. 1.822, Bairro Porto, em Cuiabá – MT.

Quanto à inclusão no polo passivo de Sheila Maria Alves Moraes, 

considerando que houve a angularização processual, intime-se a parte 

requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167075 Nr: 38838-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFECIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Verifico que há valores remanescentes que ainda não foram levantados, 

bem como a executada informou o depósito judicial às fls. 1.085/1.086. 

Assim, expeça-se alvará em favor da parte autora conforme dados de fls. 

1089.

Intime-se a parte executada para que se manifeste a respeito da petição 

de fls. 1.889.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019370-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANILDO DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019370-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZANILDO DE ARAUJO RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ajuizada por LUZANILDO DE ARAUJO, em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Para tanto, alega a requerente que é 

microempreendedor do qual faz compra e revenda de ar condicionado, e 

que em 06 de junho de 2018 realizou uma venda no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) o qual foi pago através de transferência bancária. Ocorre 

que, após consultar do seu saldo bancário, verificou que o valor da 

referida venda estava bloqueado, e ao consultar o seu gerente foi 

informado que os valores foram bloqueados por suspeita de fraude. 

Pretende a parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine 

para a realização de desbloqueio do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, isso porque os fatos narrados traduzem uma situação 

embaraçosa, não ficando evidentes os motivos que levaram o bloqueio 

dos valores, o que somente será possível com a instrução probatória. 

Outrossim, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento do pedido em sede de cognição sumária. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 23 de novembro de 2018, às 10h – 

Conciliação 2, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028863-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rudinei José da Veiga (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Mantoani e Mantoani Ltda (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028863-13.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, constato que a missiva não se encontra devidamente instruída. 

Há apenas uma petição de encaminhamento, desacompanhada da carta 

precatória. Através do número do processo de origem (n° 

2669-02.2014.811.0051), em consulta ao site do Tribunal de Justiça de MT, 

constato que foi realizado o envio da carta precatória por AR. Assim, 

intime-se a parte para apresentar a carta devidamente instruída, em trinta 

dias. Cuiabá, 03 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1030094-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LAYSA SOUZA COSTA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030094-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032882-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

MAURO PINHEIRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032882-62.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Emende-se 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo: a) Esclarecer a 

divergência existente entre a data da narrativa dos fatos e a data do 

boletim de ocorrência (ID 15674173) e do relatório médico (ID 15674175) e; 

b) Fornecer cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

legível, sem corte da numeração de páginas e na orientação paisagem. 

Cuiabá, 02 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006035-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT OAB - 356.139.049-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006035-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que se manifeste sobre a petição anterior, em que o réu noticia 

o cumprimento da obrigação de fazer. Após, concluso para sentença. 

Cuiabá, 3 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028238-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR CANDIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028238-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O presente 

feio veio redistribuido da Vara Especializada de Direito Agrário desta 

Comarca, tendo o autor sob o ID 15032195 informado que distribuiria uma 

nova ação. Em consulta ao sistema PJ,E contatei que o autor ajuizou uma 

nova ação, que foi distribuída para a 9° Vara Cível 

(1028431-91.2018.8.11.0041) a qual já foi recebida em 24/09/2018. Assim, 

intime-se o autor para que manifeste sobre a intenção no prosseguimento 

da presente ação, e sobre a possível ocorrência de litispendência. 

Cumpra-se. Cuiabá, 2 de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034286-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDENIR CAVALCANTI DE SOUZA (RÉU)

LINDINALVA CAVALCANTI DE MOURA (RÉU)

LEIDE CAVALCANTE DE MOURA (RÉU)

ARISTÓTELES CAVALCVANTI DE MOURA FILHO (RÉU)

LINDIRNEY CAVALCANTI CACERES (RÉU)

LENILDES CAVALCANTI DE MOURA (RÉU)

LUCI MARIA MOURA AGUIAR (RÉU)

LETICIA CAVALCANTI DE MOURA (RÉU)

LINDALVA CAVALCANTI DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034286-85.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 10880866 foi parcialmente reformada pelo RAI 

1014289.45.2017.811.0000, sendo concedido o benefício da justiça 

gratuita. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/12/2018 às 09:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744276 Nr: 41308-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIVRARIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que a carta de intimação encaminhada à parte executada foi 

recebida por pessoa diversa, conforme o AR de fls. 119. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096304 Nr: 8975-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, 

RAUL JACOB BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITÓRIA SPE 

LTDA EPP, MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9.946/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito às fls. 

196/199, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881924 Nr: 17966-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida às 

fls. 191/221 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855905 Nr: 58287-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

cálculo do Contador, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 357644 Nr: 27998-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO DA ANUNCIAÇAO

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

 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 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. 446/450 , referente ao pagamento do 

saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 238220 Nr: 7267-10.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN BARBOSA LAGARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265140 Nr: 26084-39.2017.811.0041

 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: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AKURI, BANCO SANTANDER S/A 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 

6.660, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Vistos etc....Posto isto, conheço do recurso de embargos e lhe dou 

provimento para sanar a omissão existente e, nos termos do art. 301 c/c 

300 do CPC, DEFIRO o pedido de bloqueio da matricula 56.237 do CRI do 6º 

Oficio de Cuiabá. Expeça-se o competente mandado.Em consequência, 

por não vislumbrar a existência dos requisitos, indefiro o pedido de 

aplicação da pena de litigância de má-fé ao embargante.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124936 Nr: 20899-54.2016.811.0041

 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: ADALGISA YOSHIDA ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDES RAMOS DOS SANTOS, ANTONIO 

CARLOS GONÇALVES, MARGARETH OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

ODILZA FIRMINA DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Fazenda Pública Municipal manifestou nos autos, 

conforme petição juntada à fl.65 e, solicitou a apresentação de 

documentos complementares.

Certifico, ainda, que os confinantes Antônio Carlos Gonçalves, Odilza 

Firmina De Oliveira e Rosa Maria De Jesus foram devidamente citados, 

conforme certidão do Oficial de Justiça à fl.67, entretanto, nada 

manifestaram até a presente data.

Certifico, também, que a confinante Margareth Oliveira Do Nascimento não 

foi citada, conforme certidão do Oficial de Justiça juntado à fl.67.

Certifico, da mesma forma, que a ré Vanildes Ramos Dos Santos não foi 

citada, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl.70.

Certifico, igualmente, que, a Fazenda Pública Estadual manifestou nos 

autos, conforme petição juntada às fls.71/73 e, informou seu desinteresse 

no objeto da presente ação.
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Certifico, por fim, que a Fazenda Pública Nacional manifestou nos autos, 

conforme petição juntada às fls.74/78 e, solicitou carga dos autos.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 67 e 70, no prazo de 15 (quinze) dias, e em igual prazo, 

apresentar o levantamento topográfico, memorial descritivo e anotação de 

responsabilidade técnica (ART).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813291 Nr: 19768-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HERANI FILHO, DAYSE DA 

CONCEIÇÃO HERANI LOPES, GFB IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao requerido para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 728455 Nr: 24378-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignatória de Aluguéis->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le 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 EUCLIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PÉRSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos, 

encaminhando intimação ao réu para que forneça seus dados bancários 

para expedição de alvará, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744383 Nr: 41421-78.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GARCIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARUMÃ AUTO ELÉTRICA, ITAU SEGUROS 

S/A

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

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIDERLANE CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:8657 MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora às 

fls. 152/155 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094094 Nr: 7970-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 56/61 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742000 Nr: 38853-89.2011.811.0041

 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: GIRLAYNE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON JOSÉ DA SILVA, JOSÉ FERRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, tendo em vista a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora em custas e em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa (art. 82, §2º e 85, §2º, CPC). 

Entretanto, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade 

do crédito por 05 (cinco) anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição e com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

2 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067941 Nr: 54489-56.2015.811.0041

 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: ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, NAIANY 

SANTOS DE MORAES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR CORREA LIMA, MIRIAN SMOLLI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/O

 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 as correspondências devolvidas juntada às fls. 46/47, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091388 Nr: 6754-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA NUNES DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 220/226 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919422 Nr: 43056-89.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, JOÃO RODRIGUES ARCE PEREIRA - OAB:12.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI. - 

OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, reconheço a ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, 

§ 1º, inciso II, alínea “a” do Código Civil, e julgo extinta com resolução de 

mérito a ação de indenização securitária proposta FERNANDO SALOMÃO 

TEIXEIRA RIBEIRO em desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS 

S/A e MAPFRE VIDA S/A, com fulcro no artigo 487, inciso II do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 

85, § 2º, CPC. No entanto, diante da Justiça gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894339 Nr: 26110-42.2014.811.0041

 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: DEUSILDA BARBOSA DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls. 87/94 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864558 Nr: 5267-56.2014.811.0041

 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: LUIZA ALVES NASCIMENTO

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

TRABALHO MÉDICO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO - OAB:7.627, VICTOR RODRIGO 

TEOFILO DE CARVALHO - OAB:8713

 Certifico que, ante à ausência de cadastro do advogado do requerido 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá-sispu não houve a 

sua intimação para manifestar-se sobre o despacho de fl.340, fato que foi 

regularizado nessa data com o devido cadastro. Ante o exposto, nos 

termos da legislação vigente, do art.482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de publicar novamente a certidão de 

intimação, apenas para o advogado da parte requerido SISPUMC- 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá. " Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363853 Nr: 1343-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA, MARIA DO CARMO ALMEIDA 

DE MATOS, LUIS GUSTAVO DE MATOS, GVDM, FRANCIS EMANUEL 

SILVA DE MATOS, FRANCISCO MARCOS DE MATOS, MARTA MARIA DE 

MATOS, MARGARETE CRISTINA DE MATOS, MARCIA GOMES DE MATOS, 

MARIA APARECIDA DE MATOS MELO, MARISA DE MATOS LOFFLER

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e 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 à fl. 461 no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871144 Nr: 10392-05.2014.811.0041

 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: ANTONIO ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA 

ZWICKER - OAB:153148-B/SP, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - 

OAB:4.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONFIRMAR a liminar deferida à p. 40. 

DETERMINO a devolução na forma simples referente à diferença cobrada 

na fatura vencida em 04/03/2014, acrescidas de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). CONDENO a ré ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467173 Nr: 34084-72.2010.811.0041

 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: AZOR DE ANDRADE FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Diante da certidão de p. 310, intime-se a executada para pagamento dos 

honorários periciais em, 5 (cinco) dias.

 Com o depósito, expeça-se competente alvará em favor do perito.

 Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105140 Nr: 12597-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 152/155 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 404207 Nr: 35965-21.2009.811.0041

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERDINANDO VAREA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDEZ - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007

 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, querendo, 

se manifestar sobre os embargos monitórios apresentados às fls. 

128/130, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 426267 Nr: 9184-25.2010.811.0041

 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: R. L. G., SANDRA LOPES ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIT COMPANY

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

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871246 Nr: 10470-96.2014.811.0041

 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: JWBR, GEOVANE DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 146/152, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025954 Nr: 34784-72.2015.811.0041

 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: MARIA DA PENHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METLIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:20.784, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a proposta de honorários periciais juntado às fl. 448, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente do Art.482, VI da CNG, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do teor do Ofício nº 355 2018, juntados às fls.577/578 o qual 

informa a designação da Audiência de oitiva das testemunhas para a data 

05/11/2018 às 14:40 horas na 1ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911121 Nr: 37573-78.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DO MINSTERIO 

PUBLICO - AMMP, SONIA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Defiro o pedido formulado à p. 266, eis que depositados em juízo os 

valores vencidos do plano de saúde.

 Libere-se os valores depositados às p.152/154 em favor da ré, como 

requerido.

 Intime-se a autora para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o 

pagamento voluntário efetuado à p. 264/265.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010971-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA FERRER ARRUDA (AUTOR(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MOREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010971-91.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

parcialmente o pedido. Expeça-se competente mandado de constatação. 

Constatado o abandono, defiro a imissão da parte autora na posse imóvel. 

Indefiro a expedição de ofícios às concessionárias de água e energia, vez 

que o pedido de suspensão deve ser realizado administrativamente. Sem 
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prejuízo das determinações acima, deve a parte autora fornecer o atual e 

correto endereço do réu, no prazo de 15 (quinze) dias. Fornecido o 

endereço e concluída a diligência, retornem-me os autos conclusos. 

Exclua-se o termo de audiência de Id 15159444, que não pertence a este 

processo. Cuiabá, 3 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011818-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (ADVOGADO(A))

RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011818-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de Retificação de Registro Civil, formulado por RODRIGO 

ARAUJO DOS SANTOS e WANDERLEY ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, 

para constar em seus registros o nome de sua genitora. Aduz, em síntese, 

que o oficial de Registro Civil, no momento em que procedeu ao registro de 

seu nascimento, deixou de constar o nome de sua genitora, bem como de 

seus avós maternos, sendo os mesmos registrados apenas com os dados 

de seu genitor. Com a inicial, juntou vários documentos, em especial a 

Escritura pública de Reconhecimentos dos filhos (ID 13012476), a fim de 

comprovar sua pretensão. Intimados para manifestar sobre o disposto no 

art. 10 do Provimento n. 63, de 14 de novembro de 2017 do CNJ, os 

autores alegaram a necessidade do reconhecimento biológico e não 

socioafetivo, aportando aos autos a informação de ID 14959706, relatando 

que para averbação se faz necessário determinação judicial. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou favorável à alteração, conforme 

requerido na inicial. É o relatório. Decido. As provas contidas nos autos, 

corroborado com o parecer ministerial, extrai-se que a pretensão dos 

autores deve ser acolhida. As provas documentais produzidas nos autos 

revelam a veracidade das informações lançadas na inicial, isto é, de que 

os autores foram gerados por MOEMA TRINDADE DOS SANTOS. Prevê o 

artigo 109 da LRP: "Art. 109. Quem pretender que se instaure, 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 seus interessados, no prazo de 05 (cinco) dias, que correrá em 

cartório." Outrossim, a Lei nº 6.015/73 autoriza a alteração, quando, 

excepcionalmente, existirem fundadas razões para tanto, sendo 

exatamente o caso dos autos.. O entendimento jurisprudencial é pacífico 

em permitir alterações quando estas não refletem a verdade real dos 

fatos: APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - DIREITO CIVIL - 

REGISTRO PÚBLICO - ALTERAÇÃO SOBRENOME - INCLUSÃO 

PATRONÍMICO: POSSIBILIDADE. 1. Só os motivos legais ou juridicamente 

relevantes autorizam a alteração do sobrenome no registro civil. 2. A Lei 

de Registros Públicos permite a alteração do registro civil de nascimento 

para incluir sobrenome de ascendentes, desde que não prejudique os 

demais patronímicos. (TJ-MG - AC: 10372110041418001 MG , Relator: 

Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 27/08/2013, Câmaras Cíveis / 7ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - DIREITO CIVIL - REGISTRO PÚBLICO - 

ALTERAÇÃO - SOBRENOME. Só os motivos legais ou juridicamente 

relevantes autorizam a alteração do sobrenome no registro civil. (TJ-MG - 

AC: 10024120461918001 MG , Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 

06/08/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/08/2013) Não há, outrossim, qualquer indício que a alteração possa 

prejudicar direito de terceiros. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, para 

determinar a retificação da certidão de nascimento dos requerentes bem 

como o documento de identidade, devendo constar como genitora MOEMA 

TRINDADE DOS SANTOS. Determino seja procedida a retificação conforme 

requerido, devendo constar no assento de Nascimento do WANDERLEY 

ARAUJO DOS SANTOS JÚNIOR lançado no Livro nº A-39, fl. 81, Termo: 

26.160, do Serviço Notarial e Registral de São Paulo/SP, RODRIGO 

ARAUJO DOS SANTOS lançado no Livro nº A-19, fl. 147, Termo: 14.379, 

do Serviço Notarial e Registral de São Paulo/SP, o nome da genitora: 

MOEMA TRINDADE DOS SANTOS e avós maternos FRANCISCO T. 

FONSECA e IRACEMA LOPES FONSECA, permanecendo as certidões 

inalteráveis no que tange aos outros campos de preenchimento. 

Expeçam-se mandados e oficie-se ao Cartório de Registro Civil acima 

mencionado, para que sejam procedidas as retificações devidas. Custas 

isentas, eis que os autores são beneficiários da justiça gratuita (ID 

14522565). Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1027955-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (IMPUGNANTE)

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A))

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima 

mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato e de direito 

que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015358-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015358-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para saneamento ou se for 

o caso, para o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032214-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032214-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029574-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029574-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025613-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDINEI DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

MARCIO JASON CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025613-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO JASON CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023138-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GONZAGA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

EUZANIL DE QUEIROZ MOURA DE MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023138-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUZANIL DE QUEIROZ MOURA DE MENEZES, TATIANE GONZAGA DE 

QUEIROZ RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032748-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ANDRE DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032748-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DOMINGOS ANDRE DA COSTA - ME REQUERIDO: ELITE 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e, 

após, devolva-se à Comarca de origem. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, devolva-se à origem, 

no estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032634-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

VIVIANNY PRISCILLA ARCOS KRAUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032634-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: OLIVEIRA 

EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, VIVIANNY PRISCILLA 

ARCOS KRAUSE Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032706-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

ROBSON ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032706-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que o 

Requerente colacione aos autos as faturas em discussão para averiguar 

de forma detalhada o porquê dos supostos aumentos injustificados do 

consumo nas unidades consumidoras 6/1965499-5, 2139842-5 e 

2046414-5 (se realmente houve cobrança de “consumo não faturado”), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela de 

urgência reivindicada. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016093-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARCOS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 3 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 3 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027609-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

OBED RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 

d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 ,  A s s i n a d o  D i g i t a l m e n t e , 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005930-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 3 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002538-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JULIANE SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MORELLI DE SOUZA (RÉU)

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 3 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007256-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025113-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025113-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que a parte 

Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 16008 Nr: 13825-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA ARRAES CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 95. Por consequência, intime-se a parte Exequente 

para, no prazo legal, manifestar acerca da busca de endereço da parte 

Executada via Infojud, cujo extrato segue anexo à presente.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 323396 Nr: 24378-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES SHWENGBER KELM, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR, 

DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - OAB:2.397/MT, 

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO 

TAMBELINI BRASIELIRO - OAB:10.782 MT, ROBERTO TAMBELINI - 

OAB:2716-A, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Vistos etc.

Intime-se o Executado Deodato Seabra Junior na pessoa de seu advogado 

para que informe onde o automóvel GM/S10 2.8 D, placa JZD – 2872 pode 

ser encontrado, no prazo legal.

 Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, 

nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

No que se refere ao pedido de fl. 147, observa-se que a parte já se 

manifestou tempestivamente em fls. 144/146, razão pela qual 

desnecessário seu deferimento.

Ademais, havendo ou não manifestação, venham os autos conclusos para 

apreciação do pedido de registro dos nomes dos Executados nos 

cadastros de inadimplentes (fl. 145).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750244 Nr: 1955-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F IND. E COM DE EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, SAGA COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA KAIRA CARMO DA 

CRUZ ZANIN - OAB:19308, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, OMAR 

EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 397/398, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código 

de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750810 Nr: 2546-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUREN MARA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OMERO DE MOURA, ADALBERTO 

FRANCISCO GRUNEMBERG, PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FÁTIMA 

FIRMINO DE MOURA, M.D.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOSE 

RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871174 Nr: 10417-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KARA JOSÉ, RBM IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/O, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CACILDA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:124.581SP, FAUSTO DEL CLARO - OAB:, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono dos Requeridos 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1093681 Nr: 7815-83.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WALDERSON MORES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357719 Nr: 28065-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARANHA SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 24 HORAS NEWS - NOTÍCIAS 24 HORAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para proceder a devolução dos 

autos com urgência, em razão de decisão a ser cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 873471 Nr: 12185-76.2014.811.0041

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 70 de 664



TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA: Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora apresentar suas alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 114733 Nr: 6466-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

Em que pesem os argumentos trazidos pela parte Executada na petição e 

documentos de fls. 466/479, não há o que se falar em suspensão ou 

anulação, por consequência, mantenho a decisão proferida à fl. 462 em 

todos os seus termos.

Considerando que na supracitada decisão não foi efetivada a inclusão do 

nome do Executado junto aos órgãos de restrição ao crédito, segue em 

anexo o comprovante da inserção via SERASAJUD.

 No mais, cumpram-se integramente todas as determinações contidas na 

decisum de fl. 462.

 Às providências. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 320246 Nr: 22252-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAMAT - LOCADORA DE MÁQUINAS MATO 

GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO DA SILVA FELIX - 

OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT

 Vistos etc.

Em razão do informado em fls. 318/319 e fl. 336, com base no artigo 782, 

§3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de Processo Civil, procedo a 

inclusão do nome da parte Executada junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes via sistema Serasajud. O extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a parte Exequente 

informe este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 

782, §2º, do Código de Processo Civil).

Por consequência, deixo de expedir ofício à Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Cuiabá, como pretendido no item “a” dos pedidos da petição de fls. 

338/346.

Dando prosseguimento ao feito, defiro o pedido de item “b” da petição 

supracitada.

Indicado o endereço do bem, defiro desde já a expedição de mandado 

para avaliação e remoção.

Da avaliação, intimem-se as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 732834 Nr: 29043-90.2011.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TARCISIO BARBOSA, DIVINO 

ESTÁQUIO BARBOSA, ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - 

OAB:12.336, José Rubens Falbota - OAB:10171/MT, MONIQUE ABREU 

GAMA - OAB:12716/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-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 no valor de R$ 44.100,00 (quarenta e 

quatro mil, e cem reais), no prazo de 15 (quinze) dias, havendo 

concordânci, que efetuem o pagamento de sua cota parte (25% para cada 

parte)no mesmo prazo, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 421922 Nr: 7119-57.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/O, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B

 Tendo em vista que não há petições a serem juntadas e o feito foi retirado 

do arquivo, intimo as partes para querendo manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1167485 Nr: 39014-26.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR CESTARI PENASSO, CLÁUDIO 

ODAIR PENASSO, GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23.045, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1226264 Nr: 13550-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER, NEI LUIZ LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & MICHELOTTI LTDA - EPP, JOAO 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAUJO DE 

CARVALHO - OAB:12842/O, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema no dia 01/10/2018 Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 711251 Nr: 4288-02.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDON JORGE DA CRUZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING E FOMENTO LTDA, 

CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, CAROL COSNTRUTORA 

INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.662

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30010 Nr: 7184-72.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 50385 Nr: 6665-97.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, Huendel Rolim Wender - OAB:10858/MT, 

JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI - OAB:6746, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT

 Tendo em vista que não há petições a serem juntadas e o feito foi retirado 

do arquivo, intimo as partes para querendo manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954236 Nr: 2206-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUM AGROPECUARIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema no dia 27/09/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467497 Nr: 34229-31.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIO TOLENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930973 Nr: 49804-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344252 Nr: 14557-08.2008.811.0041

 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: JOSÉ SOARES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083056 Nr: 2990-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do 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 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003179-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNY FIGUEIREDO DE MORAES (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003179-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANNY FIGUEIREDO DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao 

consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou 

pelos telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização 

da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES DE ABREU OAB - 010.351.901-76 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 
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Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada por ambas as partes, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

CPC), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), 

que serão pagos ao perito ao final da demanda pela parte vencida e, 

sendo a Requerente, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

de acordo com Tabela especifica, ante aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e 

hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as 

partes e os assistentes técnicos. Apresentado o laudo pericial, as partes 

deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019620-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019620-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: CENTRAL 

DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS Vistos etc. 

Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo 

Civil) para 23 de novembro de 2018, às 15:30 horas, a ser realizada na 

sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida na forma pretendida (id n. 12257576), com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Salienta-se que a ausência injustificada de 

qualquer das partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada através de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013620-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA IURUPE RODRIGUES (RÉU)

CELIO BISPO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013620-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RÉU: CELIO BISPO DE SOUZA, HELENA 

IURUPE RODRIGUES Vistos etc. Geap Autogestão em Saúde opôs 

Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença proferida nos autos (id n. 12082463), sob o 

argumento de que as custas processuais deverão ser rateada entre as 

partes. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria de 

convicção do Juízo para fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada 

foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade 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, 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, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de id n. 

12082463. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013333-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Com relação a preliminar contida no item II.4 da 

contestação, entendo que a mesma se confunde com o mérito e com o 

mesmo será analisado. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 

24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, 

Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1014698-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de 

juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a 

Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005219-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOIMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BIODIVERSIDADE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005219-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOIMOVEIS LTDA - ME RÉU: 

INSTITUTO BIODIVERSIDADE Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de novembro 

de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma 

pretendida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016545-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 
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interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024481-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDERLEI SATIL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 
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DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 

827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 

78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022571-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JEFERSON CONSOLINI NUNES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 78 de 664



comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032621-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Jucilene Rodrigues de Campos ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência 

em face de Águas Cuiabá S/A, ambos qualificados na inicial. Requereu, 

em sede de tutela de urgência, que a Requerida restabeleça o 

fornecimento de água na sua residência, alegando, em síntese, que a 

fatura de água relativa ao mês de julho do corrente ano é abusiva. Aponta 

que a média de consumo da sua residência é muito inferior ao montante 

cobrado na referida fatura. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como na espécie, 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se evidencia diante da obrigação em questão que 

é perfeitamente discutível, face a relação jurídica firmada entre as partes, 

bem como, pelo documento de id n. 15620245 que demonstra, ao menos 

neste momento, que o consumo faturado na fatura em discussão não 

condiz com a média de consumo da residência do Autor, registrado sob a 

matrícula n. 441640-6, presumindo suposta irregularidade. Por sua vez, 

resta em evidência a urgência do pedido, uma vez que receber a notícia 

de corte no fornecimento de água, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta. Ainda mais, porque a demanda 

versa acerca de serviço de água, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, pelas 

provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência pretendida na inicial para determinar que a concessionária 

Requerida restabeleça, no prazo de 01 (um) dia, o fornecimento de água 

na unidade consumidora registrada sob a matrícula n. 441640-6, desde 

que a suspensão dos serviços seja referente à fatura em discussão nos 

presentes autos (id n. 15620245). Fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite 

máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 23 de novembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031532-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VISAO PAINEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031532-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VISAO PAINEIS LTDA - ME EXECUTADO: JOSE CARDOSO DOS SANTOS 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 15501608, com seus 

documentos. Expeça-se carta precatória para citação do Executado para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 
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do Código de Processo Civil. Deverá constar na deprecata a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino a 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do Código de Processo Civil). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, nos 

termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado no 

item “c” da inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008536-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA (AUTOR(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A requerida Renault do Brasil S/A 

arguiu, preliminarmente, em sede de contestação, a inépcia da inicial, 

todavia, observo que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado. Ademais, a pretensão da autora é perfeitamente 

compreensível e específica, de modo que, não se fala em inépcia da inicial, 

por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos 

incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Ainda se não 

bastasse, inexiste inépcia da inicial por falta de indicação de valor dos 

danos materiais e lucros cessantes pretendidas na inicial, isso porque o 

artigo 324, §1º, II, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do 

pedido não ser determinado quando não for possível estabelecer as 

consequências dos danos, motivo que se amolda ao caso em tela. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Observo ainda que ambas 

as Requeridas impugnaram o pedido de justiça gratuita formulado pela 

Requerente, argumentando que a mesma aufere ganho mensal de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como que efetuou a compra de um 

veículo acima de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Quanto a impugnação 

à assistência judiciária gratuita, verifico que as Requeridas, ora 

Impugnantes, não comprovam a atual situação financeira da Requerente, 

ora Impugnada, capaz de ensejar na revogação do benefício. Ao 

contrário, se limitam a argumentar que a Impugnada auferi ganho mensal 

de valor, bem como que adquiriu veículo de valor razoável, fatos estes 

que, em tese, possibilitaria a mesma em arcar com as custas processuais, 

contudo, não colacionam nenhuma prova neste sentido, em total 

desacordo ao previsto no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. 

Logo, não comprovado nos autos que a Impugnada/Requerente possui 

condições financeiras de arcar com as custas e taxas judiciais, ônus que 

cabia às Impugnantes/Requeridas (art. 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil), a manutenção do beneficio faz-se necessário, pois 

compatível com a legislação vigente. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo 

requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria 

manutenção e da sua família. O fato de a parte ser proprietária de imóveis, 

não é entrave para o deferimento do benefício da justiça gratuita, 

mormente quando declara a sua impossibilidade de arcar com as 

respectivas custas. (Ap 147650/2012, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013). Isto posto, rejeito a impugnação 

à assistência judiciária gratuita, por consequência, mantenho o benefício 

da gratuidade judicial á Autora. Com relação a preliminar de ilegitimidade 

ativa da Requerente em razão do veículo objeto da lide estar em nome de 

terceiro, arguida por ambas as Requeridas, entendo que a mesma também 

não merece acolhimento. O fato de o bem objeto da lide não se encontrar 

registrado no nome da Requerente, não a impede de propor a competente 

ação para reclamar pelos vícios do veículo que adquiriu em 

concessionária autorizada da Requerida Renault, e que acreditava estar 

em perfeitas condições de uso, uma vez que se encontra na posse direta 

do bem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA 

USUÁRIA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. Possível à demandante na condição de usuária do 

produto, buscar tutela judicial com base em compra celebrada por terceiro. 

O fato de ser mera usuária do ar-condicionado, sem ter figurada na 

relação de compra e venda, lhe dá legitimidade de ingressar com a ação 

sob a alegação de defeito no produto. Exegese do art. 2º, da Lei. 

8.078/90. Desconstituída a sentença para afastar a ilegitimidade ativa da 

autora. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 

70046890554 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 

14/06/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/06/2012). APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM 

MOTOR DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO. 1.Legitimidade 

do autor reconhecida. Ainda que o veículo tenha sido adquirido pela 

pessoa jurídica (empresa da família), fundamenta pretensão os danos 

sofridos pela pessoa física, usuária do bem. Ademais, foi o demandante 

quem arcou com os custos do conserto e busca assim o ressarcimento, 

além de ser o prejudicado em razão dos incômodos eventualmente 

ocorrentes, causa de pedir da reparação pelo abalo moral. Análise do 

mérito, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15. 2.Não cabe responsabilizar 

as rés, concessionária e fabricante, por problemas apresentados em 

motor de automóvel fora da garantia.Caso em que não caracterizado vício 

oculto, mas dano decorrente do mau uso do veículo. Prova dos autos que 

revela que o demandante deixou de fazer a revisão regular do automóvel, 

ultrapassando ainda 2.000 km da troca recomendada de óleo, causa 

determinante para os danos apresentados no motor. Veículo com 

tecnologia de ponta (BMW), com todas as informações computadorizadas 

e acessíveis ao usuário, sendo certo que a correta utilização e 

observância do manual do fabricante é dever do motorista. Improcedência 

da ação. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060991197, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Julgado em 13/10/2016). Portanto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa da Requerente. Ainda, a requerida Renault do Brasil S/A 

arguiu a ocorrência da decadência do direito da Autora, contudo, tal 

argumento não merece prosperar, vejamos. Como é sabido, dentre as 

causas que obstam a decadência está a reclamação diretamente 

formulada perante o fornecedor, voltando a transcorrer o prazo apenas 

quando a resposta negativa é fornecida de forma inequívoca, conforme 

dicção do art. 26, § 2º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento 

de serviço e de produtos duráveis. (...) § 2º Obstam a decadência: I - a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;” Sobre a 

decadência no Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, sobre a 

obstrução do prazo, preleciona Sérgio Cavalieri Filho1: “(...) 

Diferentemente da doutrina tradicional e majoritária, que não admite a 

interrupção nem a suspensão do prazo decadencial, o Código do 

Consumidor prevê duas causas de suspensão. Obstam a decadência (art. 

26, § 2º) a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor 

perante o fornecedor de produto e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, e a 

instauração de inquérito civil, até seu encerramento.” (CAVALIERI FILHO, 

Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª edição, São Paulo: Ed. 

Atlas, 2007, p. 490/491). Pois bem, na hipótese dos autos a Requerente 

alega que encaminhou o veículo a concessionária autorizada da referida 

Requerida no dia 17/12/2016, ficando pronto tão somente em 31/01/2017, 

tendo a Requerente até o dia 31/04/2017 para ajuizar a presente ação. Em 

assim sendo, a parte Requerente não deixou transcorrer o prazo de 90 

(noventa) dias, pois o mesmo teve início a partir da última tentativa de 

reparação do vício apontado, isso porque, como visto o prazo decadencial 

iniciou com entrega do veículo após a tentativa de reparo pela Requerida 

(ou seja, em 17/12/2016) e, se findou em 31/04/2017 e a presente ação foi 

proposta em 21/03/2017. Desse modo, afasto a alegada ocorrência da 
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decadência do direito da Requerente. A respeito da denunciação à lide da 

oficina Doeler Distribuidora de Veículos Ltda, como realizado na defesa, 

entendo que incabível na espécie tal instituto, em razão da vedação 

contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo 

sentido tem sido o entendimento adotado pela Jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - ação por vício de produto ajuizada por consumidor 

com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor contra 

a concessionária, vendedora - impossibilidade de denunciação à lide 

(CDC, art. 88)- eventual direito de regresso poderá ser exercido no 

processo originário (CDC, art , 13, parágrafo único) - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0525644-39.2010.8.26.0000, 

Des. Relatora Berenice Marcondes César. Comarca: Marília. Órgão 

julgador: 27ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/02/2011). 

Logo, rejeito a denunciação à lide da empresa supracitada. Por fim, com 

relação a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Renault do Brasil 

S/A acerca do pedido de rescisão de contrato de financiamento pugnado 

peala Autora em sua exordial, bem como, a preliminar de ilegitimidade 

passiva da requerida Morel Distribuidora de Veículos Ltda, entendo que 

ambas se confundem com o mérito e serão analisadas no momento 

oportuno. Inexistindo outras questões a serem apreciadas, bem como, 

sendo legitimas as partes e estando estas legalmente representadas, dou 

o feito por saneado. Delimito as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, fixando os pontos controvertidos na: a) Existência ou 

não de defeito no veículo objeto da lide; e, b) Comprovação dos danos 

morais pretendidos na inicial. Para solução da controvérsia contida na 

alínea “a” acima, defiro a produção de prova pericial pleiteada pela 

requerida Renault do Brasil S/A. Para tanto, nomeio como perito o Sr. José 

Duarte de Araújo, engenheiro mecânico, que pode ser encontrado pelos 

telefones: (65) 3634-1145; (65) 3634-4772; (65) 8118-1694 ou (65) 

8118-0932, ou via e-mail: jdaraujo@gmail.com e jdaraujo@brturbo.com.br. 

Desde já fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a 

partir da realização da perícia (art. 465, caput, do CPC), bem como saliento 

que o pagamento dos honorários periciais será realizado em 50% 

(cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, depois 

de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do CPC). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Intime-se o 

perito acima nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a 

concordância da nomeação e, por consequência, caso positivo, apresente 

a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, I, do CPC. Com a 

manifestação, intime a requerida Renault do Brasil S/A para que efetue o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o 

pagamento, intime o perito judicial para designar dia e hora para início dos 

trabalhos periciais. Da designação, intimem as partes e assistentes 

técnicos. Do laudo, às partes. Cumpridas as diligências acima, os autos 

virão conclusos para apreciação da necessidade ou não de designação 

da audiência de instrução e julgamento como pretendido pelas partes. 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018999-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR DE MENEZES (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015304-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030191-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GIUSTI DE ANDRADE (RÉU)

CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 14:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016592-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ZILDA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021114-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012882-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GARIBALDI ROBERTO (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006909-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SOLANGE MARQUES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005209-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ LISBOA DE ANICEZIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSANGELA FERNANDES AZEVEDO ANICEZIO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 15:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033080-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de gratuidade a ser 

analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018303-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA (ADVOGADO(A))

BRUNO RIBEIRO BARBIERI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1018303-12.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) JUNTAR aos autos extrato de 

restrição ao crédito ATUALIZADO e LEGÍVEL, sob pena de indeferimento 

da tutela perquirida; 2) Adequar o valor da causa, uma vez que este deve 

corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao 

pedido de indenização quanto ao pedido declaratório (art. 292, V e VI do 

CPC). Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar 

decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031121-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

ABNER SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321 do CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(p.ex.declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018185-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a genitora do requerente, 

vem aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. 

Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 14025455, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de Menor dê-se vista dos autos ao I. Representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035822-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MEIRE PEDRINA DA COSTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1035822-34.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, Neste feito, a parte 

Requerida junta nos autos Guia de depósito para pagamento espontâneo 

da condenação, requerendo a extinção do feito. Isto posto, determino a 

intimação da parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, quanto ao valor depositado, bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena de preclusão e concordância 

tácita. Em caso de eventual discordância com o valor depositado, a parte 

Autora deverá no mesmo prazo, apresentar nos autos o cálculo 

discriminado do débito, demonstrando a existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento do feito. 

Decorrido o prazo acima fixado, voltem-me os autos conclusos decisão. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038123-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCLIN MARCIANO SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIVINO ANTONIO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038123-51.2017.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, com relação ao preenchimento dos 

requisitos do artigo 335 do Código Civil. Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos para minutar decisão com pedido com urgência. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033159-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

LOCACAO DE MAO DE OBRA MT - LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de gratuidade a ser 

analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032993-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ARLENE GONCALVES CASTILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

IZAQUE DA SILVA DE PAULA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Indenização por Danos Morais, a parte requerente 

menor vem representada por sua genitora, requerendo a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais. O entendimento jurisprudencial vigente é que, 

sendo a parte requerente dependente de seus genitores, o beneficio da 

justiça gratuita deve ser analisado de acordo com a renda de seus 

provedores. No caso, o pedido encontra-se desacompanhado do 

comprovante de renda da genitora do requerente, documento probatório 

necessário para analise do pedido. Desse modo, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

demonstrar nos autos que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando 

no feito o comprovante de renda de sua genitora (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único do CPC). 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033086-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CUNHA (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (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 Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente pela parte requerida. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033173-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS 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, 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 
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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: 1033014-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINE DA HORA AMANCIO (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 Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 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. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033027-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL MAXIMILLYAN BOLONINI (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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 Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 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. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033096-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

JAMES BRONSON MARINHO JESUS (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 Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 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. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033194-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARINA PADUANI RAMBO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido 

de gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016933-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A requerente Construtora Degrau Ltda, compelida a emendar a 

inicial vem aos autos anexar documentos informando conforme já narrado 

na exordial, que no momento não dispõe de recursos financeiros para 

arcar com custas e despesas processuais, em razão da precária situação 

financeira que se encontra, asseverando que não não viu outra 

alternativa, senão, propor presente ação, e para isso precisa da 

concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando seu pedido na 

disposição contida no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal. No caso, a 

parte requerente demonstra por documentos que suas atividades 

encontra-se paralisadas sem nenhuma obra em andamento e sem fluxo de 

caixa, assim, havendo nos autos demonstração de que a situação 

econômica financeira da parte requerente a impedem momentaneamente 

de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades, 

com fundamento no que dispõe a Súmula 481 do STJ, excepcionalmente, 

defiro a parte requerente, a gratuidade da justiça, sem prejuízo de 

posterior reexame. Ressaltando que a concessão da dispensa das 

despesas processuais, é provisória e condicionada a manutenção do 

estado de hipossuficiência do requerente, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, havendo alteração na situação econômica e financeira da 

requerente, assim, tão logo a requerente consiga receber seus créditos, 

através das ações que estão sendo intentadas, aumentando seu fluxo de 

caixa com esses recursos, deverá imediatamente comunicará à justiça, 

dispensando, por conseguinte, o benefício da gratuidade ora pleiteado. 

Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruído o pedido com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, defiro o pedido 

formulado pelo requerente no Id 13902312 para emenda da inicial. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017477-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WADSON BRITH DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A requerente Construtora Degrau Ltda, compelida a emendar a 

inicial vem aos autos anexar documentos informando conforme já narrado 

na exordial, que no momento não dispõe de recursos financeiros para 

arcar com custas e despesas processuais, em razão da precária situação 

financeira que se encontra, asseverando que não não viu outra 

alternativa, senão, propor presente ação, e para isso precisa da 

concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando seu pedido na 

disposição contida no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal. No caso, a 

parte requerente demonstra por documentos que suas atividades 

encontra-se paralisadas sem nenhuma obra em andamento e sem fluxo de 

caixa, assim, havendo nos autos demonstração de que a situação 
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econômica financeira da parte requerente a impedem momentaneamente 

de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades, 

com fundamento no que dispõe a Súmula 481 do STJ, excepcionalmente, 

defiro a parte requerente, a gratuidade da justiça, sem prejuízo de 

posterior reexame. Ressaltando que a concessão da dispensa das 

despesas processuais, é provisória e condicionada a manutenção do 

estado de hipossuficiência do requerente, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, havendo alteração na situação econômica e financeira da 

requerente, assim, tão logo a requerente consiga receber seus créditos, 

através das ações que estão sendo intentadas, aumentando seu fluxo de 

caixa com esses recursos, deverá imediatamente comunicará à justiça, 

dispensando, por conseguinte, o benefício da gratuidade ora pleiteado. 

Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruído o pedido com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, defiro o pedido 

formulado pelo requerente no Id 13904973, para emenda da inicial. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018198-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A requerente Construtora Degrau Ltda, compelida a emendar a 

inicial vem aos autos anexar documentos informando conforme já narrado 

na exordial, que no momento não dispõe de recursos financeiros para 

arcar com custas e despesas processuais, em razão da precária situação 

financeira que se encontra, asseverando que não não viu outra 

alternativa, senão, propor presente ação, e para isso precisa da 

concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando seu pedido na 

disposição contida no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal. No caso, a 

parte requerente demonstra por documentos que suas atividades 

encontra-se paralisadas sem nenhuma obra em andamento e sem fluxo de 

caixa, assim, havendo nos autos demonstração de que a situação 

econômica financeira da parte requerente a impedem momentaneamente 

de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades, 

com fundamento no que dispõe a Súmula 481 do STJ, excepcionalmente, 

defiro a parte requerente, a gratuidade da justiça, sem prejuízo de 

posterior reexame. Ressaltando que a concessão da dispensa das 

despesas processuais, é provisória e condicionada a manutenção do 

estado de hipossuficiência do requerente, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, havendo alteração na situação econômica e financeira da 

requerente, assim, tão logo a requerente consiga receber seus créditos, 

através das ações que estão sendo intentadas, aumentando seu fluxo de 

caixa com esses recursos, deverá imediatamente comunicará à justiça, 

dispensando, por conseguinte, o benefício da gratuidade ora pleiteado. 

Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruído o pedido com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, defiro o pedido 

formulado pelo requerente no Id 13989324, para emenda da inicial. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017485-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO STEIN MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A requerente Construtora Degrau Ltda, compelida a emendar a 

inicial vem aos autos anexar documentos informando conforme já narrado 

na exordial, que no momento não dispõe de recursos financeiros para 

arcar com custas e despesas processuais, em razão da precária situação 

financeira que se encontra, asseverando que não não viu outra 

alternativa, senão, propor presente ação, e para isso precisa da 

concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando seu pedido na 

disposição contida no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal. No caso, a 

parte requerente demonstra por documentos que suas atividades 

encontra-se paralisadas sem nenhuma obra em andamento e sem fluxo de 

caixa, assim, havendo nos autos demonstração de que a situação 

econômica financeira da parte requerente a impedem momentaneamente 

de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades, 

com fundamento no que dispõe a Súmula 481 do STJ, excepcionalmente, 

defiro a parte requerente, a gratuidade da justiça, sem prejuízo de 

posterior reexame. Ressaltando que a concessão da dispensa das 

despesas processuais, é provisória e condicionada a manutenção do 

estado de hipossuficiência do requerente, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, havendo alteração na situação econômica e financeira da 

requerente, assim, tão logo a requerente consiga receber seus créditos, 

através das ações que estão sendo intentadas, aumentando seu fluxo de 

caixa com esses recursos, deverá imediatamente comunicará à justiça, 

dispensando, por conseguinte, o benefício da gratuidade ora pleiteado. 

Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruído o pedido com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, defiro o pedido 

formulado pelo requerente no Id 13906016, para emenda da inicial. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (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 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017175-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIADA KUZMIN (REQUERIDO)

LARIOM OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VILMAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: “Vistos: 1- 

Considero a presente instrução processual encerrada. 2- Juntem nos 

autos documentos apresentados em audiência. 3- Após, proceda-se com 

a devolução da presente deprecata para comarca de origem, com as 

homenagens deste juízo. 4- As partes presentes saem cientes e intimadas 

desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013664-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

onde a parte requerente vem aos autos anexar documentos para emenda 

do pedido inicial. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, defiro o 

pedido formulado pela parte requerente no Id nº 13680585, para emenda 

da inicial. Concedo a parte requerente os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Para cumprimento 

do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

que a parte requerente vem anexar documentos nos autos, para emenda 

do pedido inicial. As custas foram recolhidas, assim, preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, defiro o pedido formulado pela parte 

requerente no Id nº 14060209, para emenda do pedido inicial. Para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016275-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

JOAO RAMAO VERON (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

que a parte requerente vem anexar documentos nos autos, para emenda 

do pedido inicial. As custas foram recolhidas, assim, preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, defiro o pedido formulado pela parte 

requerente no Id nº 13728062, para emenda do pedido inicial. Para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 
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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. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016823-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

JULLIAN TOSSUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME (REQUERIDO)

EUDES MARTINS DE BULHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e 

estéticos, onde a parte requerente vem aos autos anexar comprovante de 

renda para emenda da inicial. Preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, defiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 114126590, 

para emenda da inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007545-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FILIPE XAVIER RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Jose Alves Soares (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos requerer a retificação do polo 

passivo, asseverado que houve equivoco ao informar o nome da parte 

requerida no pedido. Analisando o feito, verifica-se que não ocorreu a 

citação da parte requerida, dessa forma, defiro o pedido formulado pelo 

requerente no Id 13977021, proceda-se a retificação do nome da parte 

requerida no polo passivo desta ação, fazendo constar a requerida como 

Maria Jose de Souza, conforme requer o pedido formulado no Id nº 

13977021. A seguir, agende-se eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), nova data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, na forma determinada no Id 15522982. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005964-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IVOILSON GUIMARAES E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUERRA DIAS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016521-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME (RÉU)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(RÉU)

PAULO VINICIUS "DE TAL" (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006720-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do Patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas ID 

15729810 E ID 15729804.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007581-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do Patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15730238.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010248-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR(A))
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MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 

15730630.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013169-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO(A))

AYRTHON DORNELLES LIEBEL JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15731102.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013512-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVA AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do Patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID. 

15731545.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014513-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHIGOR SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

FÁBIO DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15731580.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754175 Nr: 6139-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CANDIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZABELLA PATRICIA 

MACEDO PEREIRA MAIA, para devolução dos autos nº 

6139-42.2012.811.0041, Protocolo 754175, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 313968 Nr: 18976-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RENNER REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da carta precatória devolvida de fls. 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 17770-95.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI RIBEIRO LAVOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CANAVARROS, LABORATÓRIO 

USMAT - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, HOSPITAL SÃO MATHEUS, 

MÁRCIO CANAVARROS SERRA, SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELKE REVERDITO - OAB:8218-B, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, LECIA NIDIA FERREIRA TAQUES - 

OAB:9.412, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUCILENE 

MARIA GONÇALVES SILVA - OAB:5447-MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento efetuado nas fls. 1767/1770.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747726 Nr: 44985-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LÚCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de devidamente intimada a proceder com a retirada 

da precatória para citação da parte requerida, a parte autora assim não o 

fez, prejudicando a audiência anteriormente designada no feito. Isto posto, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400608 Nr: 33516-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA

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

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

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

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Código: 400608

 Vistos, etc.

Do exame do relatório obtido via Bacenjud que segue em anexo, 

constata-se que os valores bloqueados junto à instituição financeira 

SICOOB não foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT.

Entretanto, não é possível mais o desbloqueio dos referidos valores via 

sistema, razão pela qual determino seja oficiado ao Banco SICOOB (fls. 

319) para que promova o imediato desbloqueio do valor de R$ 9.951,78 

(nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) 

pertencente à Extra Caminhões Ltda, comprovando-se, posteriormente, no 

processo.
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Por fim, em face do teor da manifestação de fls. 320/321, constata-se que 

o débito perseguido nesta demanda está quitado, tendo a exequente 

inclusive efetuado os levantamentos dos valores, motivo pelo qual, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA esta 

EXECUÇÃO.

Transitada em julgado e inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 06 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883054 Nr: 18580-84.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA, DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 - B

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 27/11/2018, a partir das 14:30, no 

consultório médico, situado no endereço Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna. Cuiabá, MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813021 Nr: 19502-62.2013.811.0041

 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: GILBERTO GERVAZONI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1077720 Nr: 93-95.2016.811.0041

 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: EDMIR MOREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANA LETICIA RAMOS 

MOREIRA - OAB:12.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 252/254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083204 Nr: 3047-17.2016.811.0041

 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: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HELP - EMERGENCIAS 

MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458, SILMARA APARECIDA DE 

BARROS VALLE MAFRA - OAB:15197

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, juntar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no juízo deprecado, nos 

termos do ofício de fls. 408.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103299 Nr: 11825-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM MORAES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 147/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886468 Nr: 20879-34.2014.811.0041

 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: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DA SILVA SOUZA, ERALDO SOARES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o presente feito, trata-se de processo físico, logo não se 

aplica o Art. 263 do CPC, certifico também, que o despacho de fls. 121 

verso em seu primeiro parágrafo, determina ao requerente a distribuição 

da deprecata.

Certifico ainda, que por tratar-se de processo com custas, deve o 

requerente recolher as custas devidas junto ao juízo deprecado. Isto 

posto, visando impingir celeridade ao feito, procedo nova intimação da 

parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição e posterior 

comprovação, da carta precatória expedida no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939672 Nr: 54445-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 06/12/2018, a partir das 08:30, no 

consultório médico, situado no endereço Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna. Cuiabá, MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 21240-32.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Khalil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, pedro de almeida pinheiro - OAB:25509/O, ROBSON 

WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, WILLIAM 
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KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10042/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do mandado devolvido de fls. 296/297.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779290 Nr: 32734-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 107/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107362 Nr: 13553-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILZIENE LUZIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 134.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030839-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (AUTOR(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO DE LIMA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1030839-55.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PB 

BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS (PB LEINER BRASIL) em 

desfavor de ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO LIMA - ME, argumentando 

em síntese que em decorrência da relação comercial firmada entre as 

partes, foi emitida uma nota fiscal n.347 no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e 

novecentos reais), bem como a emissão do respectivo Conhecimento de 

Transporte Nº 381 do mesmo produto pelo próprio vendedor emitido em 

16/03/2018 no valor de R$ 15.690,00 ( Quinze Mil e Seiscentos e Noventa 

Reais), todavia, por não atender as especificações técnicas o produto foi 

devolvido por meio da nota de devolução n.9443 no dia 28/03/2018. 

Discorre os títulos foram protestados na data de 15/04/2018 como dívida 

vencida, sendo que com relação ao segundo título o pagamento foi 

efetuado na data de 23/04/2018, pugna pela concessão de tutela de 

urgência, a fim de que seja determinada a baixa do protesto dos títulos. 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. 

Na hipótese, verifico que os documentos imbricados na exordial, dão 

conta da probabilidade do direito, ante a comprovação do pagamento do 

título perante o próprio cartório de Protestos e a emissão da Nota de 

Devolução do produto adquirido que teria dado ensejo a cobrança do 

débito e por consequência a anotação nos órgãos de restrição ao crédito 

como inadimplente. Denota-se ainda dos e-mails trocados entre as 

empresas litigantes que não obstante a informação do pagamento do título 

perante o Cartório de Protestos, não foram adotas as respectivas 

providências para baixa das pendências dos títulos junto ao Banco e ao 

Cartório. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

este ressai evidenciado ante o inequívoco abalo de crédito advindo da 

restrição e dos incontestes prejuízos ao desenvolvimento das atividades 

negociais da parte Autora, notadamente pelo fato de ser pessoa jurídica 

do ramo do comércio. Por conseguinte, não há perigo de irreversibilidade 

do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a concessão da presente medida 

trará pouca ou nenhuma consequência para a parte Requerida, sem 

contar que por ser revestida de provisoriedade, nada impede que seja 

revogada no caso de desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O 

EXPOSTO, presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, perquirida pela parte 

Requerente, e, DETERMINO que a parte Requerida ALEXANDRE COSMO 

NASCIMENTO LIMA – ME, promova no prazo de 48h(quarenta e oito horas) 

o cancelamento das anotações existentes nos PEFIN, SERASA e 

CARTÓRIO DE PROTESTOS, referente às duplicatas mercantis n.381 no 

valor de R$ 15.690,00 (quinze mil, seiscentos e noventa reais) e n.347 no 

valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), relacionados como 

“dívidas vencidas” no extrato do SERASA (id.n.15382204), sob pena de 

multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inclusive para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, que 

deverá ser designada pela Secretaria, por meio do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, 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, bem como 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). Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031438-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ELIANA BRITO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA CRISTINA DA SILVA BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1031438-91.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias (art.321 CPC) EMENDAR a petição 

inicial, esclarecendo o significado das abreviações “KJP” e “JH” 

consignadas na página 03 da exordial. Determino ainda, a juntada de 

documentos a fim de amparar o pleito da justiça gratuita (por ex. 

declaração imposto de renda), como também, elementos de prova que 

sinalizem a posse injusta da parte Requerida, haja vista a informação 

declinada na exordial que leva a controversa sobre a existência ou não de 

comodato verbal entre as partes de sorte a se exigir notificação prévia, 

dentre outros fatos. Decorrido o prazo, voltem os autos para minutar 

decisão com pedido com urgência. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032599-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE MAROLLO EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Eduardo Theodoro Fabrini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032599-39.2018.8.11.0041 (p) VISTOS. Nos termos do artigo 914 
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do CPC, CERTIFIQUE a tempestividade dos presentes EMBARGOS A 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1012243-57.2017.8.11.0041. O 

pedido de efeito suspensivo formulado pela parte Embargante está 

fundamentado na existência de decisão proferida nos autos da Ação 

Declaratória nº 1009497-22.2017.8.11.0041 em trâmite na 8ª Vara Cível 

desta Comarca, onde se discute a exigibilidade ou não dos débitos 

referente à multa contratual, alugueres, taxas condominiais, a qual foi 

distribuída em 28/03/2017, ou seja, em data anterior à propositura da 

demanda executiva neste juízo, em 20/04/2017. Requereu assim, o 

reconhecimento da conexão dos processos, com a remessa dos mesmos 

ao juízo prevento. DECIDO. Em primeiro lugar, ressalto ter constatado que 

as ações declaratória e de execução envolvem as mesmas partes e estão 

fundadas em idêntica causa de pedir remota, qual seja o mesmo título de 

crédito, decorrente do contrato de locação do espaço n.3001. Evidente, 

portanto, a existência de conexão entre elas, nos termos do art. 55 do 

Código Adjetivo. Com efeito, a inovação trazida pelo atual Código de 

Processo Civil, no §2º do artigo 55, de que são conexas a execução do 

título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, 

encerrou divergências jurisprudenciais que antes existiam sobre a 

possibilidade de reconhecimento de conexão entre processos de 

conhecimento e executivo, especialmente quanto a demanda cognitiva é 

precedente, como é o caso dos autos, podendo o seu resultado 

frustrar-se diante do prosseguimento da execução em juízos distintos. 

Portanto, no caso em apreço, conforme relatado, a ação executiva 

somente foi ajuizada após a propositura da ação declaratória, o que 

reclama a remessa dos autos executivos ao juízo em que tramita o feito 

cognitivo, não apenas por envolver as mesmas partes em polos invertidos, 

mas por atrelamento de temas relacionadas ao título executivo e os 

respectivos efeitos que aquela ação declaratória produzirá sobre a 

execução. Importa grafar que a conexão é causa de reunião dos feitos e, 

pois, de modificação da competência, cuja finalidade precípua é evitar 

decisões conflitantes (art. 54, CPC), de tal modo, inviável que este juízo 

apenas decida sobre a concessão ou não do efeito suspensivo aos 

presentes Embargos do Devedor ou determine a suspensão do processo 

executivo. Isto porque excepcionalmente, a legislação processual civil 

permite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução 

quando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

seguro o juízo (art. 919, §1º do CPC), cujos elementos, que se presentes 

na ação de conhecimento, anteriormente ajuizada à execução, também 

são capazes de ensejar a suspensão da execução, conforme 

reiteradamente é admitido pela jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

GARANTIA HIPOTECÁRIA. ART. 620 DO CPC/73. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PELA SIMPLES INTERPOSIÇÃO DA 

AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça 2. A decisão agravada expressamente consignou a ausência de 

prequestionamento do tema relacionado ao art. 620 do CPC/73. 3. Da 

acurada análise dos autos verifica-se que a decisão não merece reparo, 

pois o artigo tido por violado se refere à possibilidade de o juiz mandar 

promover a execução pelo modo menos gravoso ao devedor, tema, 

portanto, alheio às razões recursais cujo mérito restringiu-se à 

necessidade de suspensão da execução em virtude do ajuizamento da 

ação revisional. 4. Não tendo sido debatida a tese elencada no artigo tido 

por violado, caracteriza-se a ausência de prequestionamento, nos termos 

da Súmula nº 282 do STF, por analogia. 5. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte não se suspende a execução judicial hipotecária em face do 

posterior ajuizamento da ação revisional, impondo-se ao mutuário ou 

pleitear a concessão de tutela antecipada em sede revisional ou manejar 

embargos do devedor em sede de execução. 6. Quando o inconformismo 

excepcional não é admitido com fundamento no enunciado da Súmula nº 

83 do STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou 

supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrandose 

que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 7. O presente 

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que 

não conheceu do recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus 

próprios fundamentos. 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 612846/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ 

22.06.2016) (g.n.) Sobre este tema, ainda, LUIZ GUILHERME MARINONI, 

SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDERO observam que: “A 

propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título 

executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução ou nela 

continuar (art. 784, § 1º, CPC), salvo se na demanda for obtida tutela 

antecipatória ou tutela assecuratória suspendendo a exigibilidade do 

crédito consubstanciado no título executivo controvertido judicialmente.” 

("Novo Código de Processo Civil Comentado", p. 852, RT, 2016). Daí 

porque o art. 921, I, CPC, preceituar que “suspende-se a execução (I) nas 

hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber”. E o art. 313, V, “a”, do 

CPC, dispor que “Suspende-se o processo (V) quando a sentença de 

mérito (a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de 

existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto 

principal de outro processo pendente”. Nesse sentido, também já vem 

decidindo o Nosso Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - NEGATIVO – 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL – ART. 106 DO CPC – MEDIDA CAUTELAR, 

AÇÃO DECLARATÓRIA, AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO 

DEVEDOR – IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO – CONEXÃO 

RECONHECIDA – REUNIÃO EM VISTA DA SEGURANÇA JURÍDICA E 

ECONOMIA PROCESSUAL – CONFLITO ACOLHIDO. 1. O art. 106 do CPC é 

absolutamente claro no sentido de que “Correndo em separado ações 

conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, 

considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.” 2. Como 

a ação de execução em referência tramita conjuntamente com os 

embargos do devedor e, possuindo este último mesmo negócio jurídico e 

partes da ação declaratória, não há dúvida de que a decisão quanto à 

licitude da conduta das partes em um e em outro feito poderá resultar na 

contradição de julgados. 3. Consoante art. 105 do CPC reputa-se, no 

mínimo, conveniente, oportuno e cauteloso haver a reunião dos processos 

a fim de que o julgamento se proceda conjuntamente, sob pena de afronta 

à segurança jurídica e economia processual. (CC 16307/2012, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2012, Publicado no 

DJE 18/09/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO 

ENTRE OS EMITENTES DE CEDULA DE PRODUTO RURAL E O EMISSOR 

AVALISTA - PLAUSIBILIDADE - NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

ENVOLVIDO - PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA - CONEXÃO ENTRE DECLARATÓRIA, EXECUÇÃO 

E EMBARGOS A EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE - EVIDENTE 

PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 

- PRUDÊNCIA ATÉ QUE SE APURE MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO JÁ PROFERIDA EM EMBARGOS DO 

DEVEDOR - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA COM A 

CONSTRIÇÃO INJUSTIFICADA DE BENS DO DEVEDOR - CAUÇÃO IDÔNEA 

MAS INSUFICIENTE - VALOR QUE DEVE GARANTIR TODAS AS 

EXECUÇÕES SUSPENSAS - IMPRESCINDIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A natureza do negócio jurídico 

realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação 

jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a 

formação do litisconsórcio ativo necessário. O litisconsórcio ativo 

necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca 

preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança 

jurídica. Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a 

que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno 

processo civil que prima por resultados (Resp 1.222.822). Há 

prejudicialidade entre a ação declaratória de inexigibilidade de títulos, ação 

de execução e embargos quando tratam das mesmas Cédulas de Produto 

Rural, sendo cabível e adequado o reconhecimento de conexão entre elas, 

a fim de evitar decisões conflitantes. A moderna teoria materialista da 

conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura 

caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou 

finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial 

dos elementos constitutivos das ações. É possível a conexão entre um 

processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre 

eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em 

fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma 
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análise conjunta (REsp 1221941/RJ). É prudente manter a decisão que 

suspendeu as execuções de Cédulas de Produto Rural movidas quando 

há diversas questões a serem apuradas, como por exemplo a 

regularidade da cadeia de endossos e a existência de negócio jurídico 

entre algumas das partes, em que tais cédulas foram dadas como 

garantia, além de outras, que em razão da sua complexidade exigem ampla 

dilação probatória para a verificação. Esse entendimento amolda-se à 

decisum já proferido em um dos embargos à execução conexos à 

declaratória. A caução deve garantir todas as execuções suspensas, e 

não apenas uma delas, e é imprescindível para a manutenção da tutela 

antecipada que seja complementada, sob pena de revogação . (AI 

146094/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 55, §2º c/c art.59 do CPC, 

RECONHEÇO a CONEXÃO entre os presentes Embargos à Execução de 

título extrajudicial nº 1012243-57.2017.8.11.0041 com a Ação Declaratória 

nº 1009497-22.2017.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível desta 

Comarca e DETERMINO a remessa dos processos àquele juízo prevento 

para reunião e processamento em conjunto. Certifique e translade cópia 

da presente decisão nos autos do processo executivo em apenso nº 

1012243-57.2017.8.11.0041. Após, redistribuam-se os processos 

observando as cautelas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030664-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ATAIDE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. MATTE & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1030664-61.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia do contrato 

social e das respectivas alterações (se houver) da empresa da qual alega 

nunca ter participado do quadro societário, a fim de subsidiar o pedido de 

tutela de urgência formulado na exordial, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO (ADVOGADO(A))

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021138-70.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por LAIS IARA COELHO PHILIPPI, em 

desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo em síntese que 

está matriculado no curso de medicina daquela instituição e possui 

contrato de financiamento – FIES - dos encargos educacionais no importe 

de 100% do valor total da mensalidade, todavia, a Requerida sem nenhuma 

justificativa estaria efetuando cobranças abusivas referente as 

mensalidades. Afirma que tentou por diversas vezes solucionar a questão 

administrativamente, sem, contudo, obter êxito, requerendo ao final, a 

concessão de tutela de urgência com o objetivo de compelir a Requerida a 

suspender as cobranças e se abster de condicionar a rematrícula e o 

aditamento dos próximos semestres até o final do curso, bem ainda de 

incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e de bloquear o 

acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, portal do aluno, ao 

campus universitário, dentre outras relacionadas e necessárias à 

frequência do curso. DECIDO O pedido de tutela de tutela de urgência está 

disciplinado no Título II do CPC, cujo artigo 300, exige para o deferimento 

da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, importa grafar a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o REsp 

1.155.684/RN, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que "os contratos 

firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se 

subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor” 

(PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/05/2010). O cerne da controversa diz 

respeito à legalidade ou não da obrigação da parte Autora arcar com o 

valor das semestralidades escolares não financiado pelo FIES, conforme 

restou estabelecido no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato 

juntado no id.n.14168217, qual seja: “eventual diferença decorrente do 

valor do financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do 

encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta 

mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)” Sobre o 

tema, sabe-se que o reajuste de mensalidades financiadas pelo FIES é 

limitado pelo Ministério da Educação, contudo, muitas instituições querem 

reajustar suas mensalidades em patamar superior àquele estabelecido 

pelo MEC e, em razão disso, passaram a cobrar essa diferença 

diretamente dos alunos. A par disso, o Ministério da Educação (MEC), por 

meio do artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.º 4, de 6.2.2017, 

estabeleceu que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença 

entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a 

título de semestralidade escolar: “Em razão do disposto no §8º do art. 7º 

desta Portaria, e nos termos do art. 4º -B da Lei n.º 10.260, de 2001, e art. 

25, §2 da Portaria Normativa MEC n.1, de 2010, fica estabelecido o limite do 

valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos 

financiamentos, cabendo ao estudante arcar com eventual diferença; A 

propósito, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o 

tema, assim decidiu: MS 20088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 

17/06/2014:"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. FIES. 

CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE 

LIMITE DE RECURSO DISPONÍVEL DA MANTENEDORA. ART. 2º, § 3º, DA 

PORTARIA NORMATIVA Nº 10, DE 30 DE ABRIL DE 2010. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. 1. Insurge-se o impetrante contra a imposição de restrições 

à obtenção do financiamento estudantil de que trata a Lei 10.260/2001- 

FIES, segundo os ditames da Portaria Normativa 10, de 30 de abril de 2010, 

editada pelo Ministro de Estado da Educação. 2. O FIES é fundo de 

natureza contábil destinado à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação 

(art. 1º da Lei 10.260/2001), razão pela qual se encontra naturalmente 

sujeito a limitações de ordem financeira. 3. A previsão de que a 

concessão do financiamento pressupõe existência de limite de recurso 

disponível da mantenedora no momento da inscrição do estudante e 

disponibilidade orçamentária e financeira do FIES não destoa da 

sistemática da Lei 10.260/2001, que contempla, exemplificativamente, as 

seguintes restrições: a) proibição de novo financiamento a aluno 

inadimplente (art. 1º, § 5º); b) vedação a financiamento por prazo não 

superior ao do curso (art. 5º, I); c) obrigação de oferecimento de garantias 

pelo estudante ou pela entidade mantenedora da instituição de ensino (art. 

5º, III); d) imposição de responsabilidade solidária pelo risco do 

financiamento às instituições de ensino (art. 5º, VI). 4. A Primeira Seção 

do STJ já teve oportunidade de enfrentar essa discussão, tendo 

assentado que "O estabelecimento de condições para a concessão do 

financiamento do FIES insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade 

da Administração, e, portanto, não podem ser modificados ou afastados 

pelo Judiciário, sendo reservado a este Poder apenas o exame da 

legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no 

mérito administrativo"(MS 20.074/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 1º/7/2013). 5. A concessão de 

financiamento estudantil de curso em instituição de ensino superior 

privada não constitui direito absoluto -porquanto sujeito a limitações de 

ordem financeira e orçamentária-,de modo que o ato apontado como 

coator não se encontra eivado de ilegalidade. 6. Segurança denegada." No 

caso, infere-se da CLAUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO 

GLOBAL - do contrato de financiamento que o valor global referente a 

todo curso (12 semestres) totalizou a importância de R$ 485.000,00 

(quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), sendo que o limite de crédito 

global corresponde ao valor financiado da semestralidade para o 1º 

semestre de 2013, no valor de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil, trezentos e 

noventa e quatro reais), acrescido do valor necessário para financiar as 

semestralidades dos semestres seguintes até a conclusão do curso no 

valor de R$ 356.334 e adicionado de 25% no valor de R$ 97.182,00, de 

forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento, dentre 

outras, observado o estabelecido no parágrafo segundo da cláusula 
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segunda. Por sua vez, é sabido que semestralmente o aluno deve fazer o 

aditamento ao contrato, onde deve constar o valor coberto com recursos 

do FIES e eventual valor sobejante, que deverá ser pago com recursos 

próprios do estudante, conforme consta no parágrafo único da cláusula 

quinta do contrato de financiamento supra citado. Nesse passo, 

verifica-se do documento juntado com a inicial denominado “ADITAMENTO 

NÃO SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO” referente ao 1º 

Semestre/2018 (id.n.14168180), a indicação do valor da mensalidade 

financiada pelo FIES e R$ 00,00 (zero) como valor a ser quitado com 

recursos próprios da parte Autora, conferindo assim, verossimilhança à 

alegação declinada na exordial, no sentido que os valores cobrados não 

teriam suporte legal para cobrança, não havendo sequer neste momento 

de cognição sumária, como traçar qualquer parâmetro para as diferenças 

apontadas. No ponto, cumpre referir que é ônus da instituição de ensino, 

por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no 

ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos 

contratos de financiamento, segundo dispõe artigo 1º da Portaria 23, de 

10.11.2011: “O aditamento de renovação semestral dos contratos de 

financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 

12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, 

deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies Sisfies, 

mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e 

Acompanhamento CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante 

financiado ” No tocante ao perigo de dano, subsistindo discussão a 

respeito das cobranças, deve ser assegurado o direito da parte 

Requerente de ser mantida como aluno regular no curso sem a imposição 

de qualquer restrição, até que haja decisão definitiva a respeito da 

titularidade da responsabilidade pelo pagamento dos valores 

complementares cobrados em razão da limitação do financiamento feita 

pelo órgão governamental. Não obstante a isso, em razão dos vínculos 

contratuais que enlaçam a realização do curso superior pela parte Autora, 

é de se ponderar ainda, a evidente presença infestável do risco ao 

resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela de urgência 

vindicada, porquanto interromperá seu curso e consequentemente a tão 

esperada habilitação profissional. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

LAIS COELHO PHILIPPI, em face da Requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, a fim de que a Ré: 1) Se ABSTENHA de realizar cobranças de 

qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, oriundo do 

contrato de prestação de serviços educacionais entabulado pelo Autor 

para o curso de graduação em Medicina, EM PERCENTUAL SUPERIOR aos 

100% que já são suportados pelo FIES, sendo VEDADO inclusive o envio 

dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, 

PEFIN, REFIN e CONGÊNERES); caso já exista restrição ao crédito enviado 

pela Ré quanto ao débito em análise, DETERMINO a EXCLUSÃO da 

anotação no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 

2) DETERMINO que a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, promova no prazo 

de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários para a realização da 

rematrícula do Autor no curso de graduação contratado neste 2º 

semestre/2018, INCLUINDO os atos afetos à Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA) quanto ao aditamento periódico 

deste período (2º/2018) no contrato de financiamento estudantil (FIES) 

(caso ainda não tenha formalizado a documentação), permitindo a irrestrita 

participação do Requerente em todas as atividades acadêmicas 

constantes na grade curricular, acesso à ambiente virtual e físico 

atinentes ao exercício da academia, com recuperação integral de eventual 

falta e/ou nota sucumbida pela ausência de regularidade da rematrícula do 

Autor, neste período em que esteve impedido de matricular-se em razão 

do débito em análise; sendo expressamente vedada a obstaculização nos 

semestres subsequentes com fundamento na dívida judicializada, sob 

pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em 

MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e para comparecer à 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 se realizará 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 no id.n.14814927. Fica a 

parte Requerente desde já intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§ 3º, CPC). DETERMINO o cumprimento URGENTE da ordem, ficando 

autorizada a realização da diligência pelo Oficial de Justiça Plantonista. O 

pedido de gratuidade da justiça já foi deferido na decisão juntada no 

id.n.14611515. ANOTE-SE. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031819-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1031819-02.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Certifique-se quanto ao 

cumprimento da decisão proferida durante pelo r. Juiz Plantonista e se 

todas as partes foram devidamente citadas. Em caso positivo, INTIMEM-SE 

as partes Requeridas para conhecimento da distribuição da ação neste 

juízo e para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 

334 do CPC, a ser designada pela escrivania, por meio do acesso à 

plataforma virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo as partes Requeridas serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, 

que se realizará 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. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no artigo 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020752-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde o 

requerente compelido a emendar o pedido inicial, vem aos autos interpor 

Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão lançada no Id. 

11978280, por falta de manifestação quanto ao pedido de aditamento da à 

inicial, formulada no pedido lançado no Id 10824502, onde requer a 

alteração do valor da causa para o valor de 10.000,00 (Dez mil reais). Dos 

autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, visto que, sobre o 

assunto a jurisprudência da Corte Superior entende que é admissível a 

fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza 

do proveito econômico perseguido no pedido, como, no presente caso. 

Isto posto, fundamentado no inciso II do artigo 1022 do CPC, julgo 

procedente os Embargos de Declaração interposto no Id 12174734, para 

sanar a omissão nele apontada e deferir o pedido do requerente formulado 

no Id 10824502, e o valor da causa nele atribuído de 10.000,00 (Dez mil 

reais). Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar 

como valor da causa a quantia atribuída pelo requerente no Id 10824502. 

Recolhidas as custas, assim, determino o prosseguimento do feito, 

conforme dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

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 
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conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032405-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1032405-39.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ZITA 

RIBEIRO DA SILVA em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando em sede de tutela de 

urgência a suspensão dos descontos para pagamento de empréstimos 

consignados que ultrapassarem a margem de 30% (trinta por cento) dos 

subsídios líquidos. Ao passo que no mérito pretende a parte Autora, 

dentre outros pedidos, a revisão dos valores do contrato, retirando a 

cobrança composta dos juros do financiamento, bem como, a condenação 

da Ré a reparação dos danos morais. De proêmio, percebe-se que esta 

ação possui pedidos de natureza tipicamente bancária (ação para revisão 

dos valores do contrato de empréstimo consignado), o que 

consequentemente atrai a competência para processar e julgar a ação à 

uma das varas especializadas de direito bancário, por força da norma de 

organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada 

pela Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Provimento nº04/2008/CM 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 serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos 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. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário. A propósito, cito alguns julgados deste 

Egrégio Tribunal sobre casos análogos, notadamente quanto a cumulação 

de pedidos contendo, dentre eles, matéria tipicamente bancária (atração 

da competência à vara especializada): CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

COBRANÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS 

DE CHEQUE ESPECIAL EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 86009/2016 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA CAPITAL) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem 

conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações 

de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de 

Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com 

outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 

004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) Destarte, 

considerando que a fixação de competência através de normas de 

organização judiciária possui natureza absoluta, reconheço de ofício a 

incompetência desta vara para processar e julgar a presente demanda. 

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A SER EXERCIDO POR CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO 

DA MATÉRIA - DIREITO PRIVADO – CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 21, 

II, “A”, DO RITJ/MT – REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO. Tratando-se de discussão sobre relação contratual de 

financiamento bancário, a competência para análise do Juízo de 

Retratação é afeta a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, nos 

termos do artigo 21, II, “a” do Regimento Interno deste Sodalício. (Ap 

125047/2008, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) Ante o exposto, considerando a regra do artigo 1º, I, § 1º 

do Provimento nº 004/2008/CM, c/c Resolução nº 11/2017/TP, bem assim a 

hipótese do artigo 64, § 1º do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito, e, por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de estilo e 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022719-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCAS JOSE BATISTA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022719-91.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15580900 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 12536930/12536942 e 15327196/15327202 para pagamento 

do valor da condenação e do saldo remanescente. Desta feita, nos termos 

do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados 

nos IDs. 12536939 e 15327202 em favor da parte Requerente, a serem 

creditados na conta indicada no ID. 15580900. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-84.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

C. S. L. W. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN OAB - 503.311.161-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1001265-84.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14976368/14976428 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14976428 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15125425 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024544-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

JAYSON LARA FELISBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024544-36.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15214074 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14817658/14817709 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14817709 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15214074. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000702-90.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS 

DA SILVA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 04/10/2017, 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. 

11336856. A Requerida apresentou contestação id. 13605225, 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, 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. 15037424. Impugnação à contestação corroborada 

id. 15324900. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 15324929), tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – 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 
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simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 11336856), Relatório Médico (id. 11336860), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15037424, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15037424), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da 

indenização e fixou em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

Enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 
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suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CARLOS EDUARDO SANTOS 

DA SILVA a quantia de R$ 1.687,50 ( mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/10/2017 (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: 1021118-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

RUDSON VIANA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021118-16.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15091537 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15027511/15027519 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15027519 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15091537. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035546-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035546-03.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LUIZ CARLOS BORGES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/05/2017, 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. 10824817. A Requerida apresentou contestação no id. 

14210766, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id.15075472. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

15422674), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Impugnação a contestação apresentada no Id: 

15422687. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. PRELIMINAR – 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL 

Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR 

inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável 

para propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do 

acidente a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. 
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Outrossim, não é necessário o comprovante de residência para se auferir 

a competência do juízo, pois as ações de indenização para recebimento 

de seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor 

como no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou 

ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção 

pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência ( id .  10824817) ,  Rela tór io  Médico ( id . 

10824835/10824843/10824860), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15075472, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15075472), 

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 da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que 

alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, (treze mil e 

quinhentos reais), 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 
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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 LUIZ CARLOS BORGES 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, 14/05/2017(Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017799-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO (ADVOGADO(A))

LANDER AUGUSTO CHAVES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1017799-40.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15154378 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15130160/15130166 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15130166 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15154378. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021426-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CONCEICAO DE JESUS (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1021426-52.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

15055475/15055481 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15055481 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15055477 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033642-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. O. (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1033642-45.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15005941 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14968301/14968327 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14968327 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15005941. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026382-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES GOMES CORDEIRO (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026382-14.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, RAFAEL GOMES DE SOUZA, 

neste ato representado por seu genitor FERNANDES GOMES CORDEIRO 

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 

25/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura no cotovelo esquerdo,fratura 

braço direito e coxa direita ”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 9592087. A Requerida 

apresentou contestação id. 11314434, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a falta de interesse processual, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação a ausência de boletim de ocorrência, documento 

imprescindível para a demanda e a ausência de pressuposto processual 

pela parte autora já ter atingido a maioridade civil. 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 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 
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no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11499361. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11942184. A parte Requerida por sua vez (id. 14505147), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (25% e 50%) e o percentual 

estipulado na tabela da Lei (70% e 70%). Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. PRELIMINAR – 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL 

Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR – 

INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. No que tange a preliminar de inépcia da inicial, 

vislumbro que o processo está na forma correta como determina o CPC, 

sendo desnecessária o indeferimento da inicial e a extinção sem 

resolução do mérito. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição 

inicial. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL- 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. Quanto a preliminar da ausência de 

procuração assinada pela parte Autora por estar assistido pelo seu 

genitor, alegado pela Requerida, vislumbro que o documento está juntado 

no (id. 14505839), sendo desnecessária a suspensão do processo para 

sanar qualquer defeito processual, não restando alternativa se não 

desacolher tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Certidão de Ocorrência e Relatório Médico (id. 9592087), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11499361, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores,o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) 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. 11499361), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, do membro superior direito com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) e repercussão moderada, do membro inferior direito com 

perda de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC a 

partir da data 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 
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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 RAFAEL GOMES DE SOUZA, 

neste ato representado por seu genitor FERNANDES GOMES CORDEIRO a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037360-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1037360-50.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 15136408 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 14722196/14722210 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14722210 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15136408. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005127-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005127-63.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, RAYAN CARLOS FERREIRA 

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 01/10/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura do acetábulo e membro inferior 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.12008093. A Requerida apresentou contestação no id. 13087216, 

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 
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de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13887632. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 14261067. A parte Requerida por sua vez (id. 14898018), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Certidão de decurso de 

prazo corroborada no id. 15653437. 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. 12008093), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 13887632, 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 quadril, 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. 13887632), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 
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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 RAYAN CARLOS FERREIRA 

DOS SANTOS, 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, 01/10/2017 

(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: 1009273-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACO ISAAC SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1009273-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente id. 15470759 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida id. 15260056/15260058 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15260058 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15470759. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019766-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALINO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019766-23.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14969149 em favor da parte Requerente, 

observando os dados bancários a serem informados nos autos. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do 

Código de Processo Civil. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031629-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FERNANDO CLIMACO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1031629-73.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente id. 15257104, manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida id. 15065481 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15065481 em favor da 
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parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15257104. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020697-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1020697-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente id. 15090658 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida id. 15065288 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15065288 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15090658. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027095-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1027095-86.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15257099 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14892124 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14892124 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15257099. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008524-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRUZ (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008524-33.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JEFFERSON CRUZ, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

28/12/2017, 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. 12504682. A Requerida apresentou contestação id. 

13577237, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e do requerimento administrativo, ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação e a ausência do 

comprovante de residência em nome de terceiro requisito para fixação do 

foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 14383387. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14813233. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 15385402), tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 15601412), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL LEGÍVEL No que tange a esta 

preliminar, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Portanto, rejeito esta preliminar. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 
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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. 

Superada as preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório 

de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12504682), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14383387, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

lombar, 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. 14383387), 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) desde o requerimento administrativo, momento que a 

Seguradora Ré tomou ciência do Sinistro e correção monetária com o 

índice INPC, a partir do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida 

Provisória n.º 340/2006, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 
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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 JEFFERSON CRUZ, 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, 28/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028431-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BENEDITO DE CARVALHO (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1028431-28.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15155763 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14951036/14951043 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 14951043 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15155763. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024095-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCELO DO PRADO LEALDINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1024095-15.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15240476 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14513192 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14513192 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15240476. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023637-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DENILSON BENEDITO DE JESUS BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1023637-95.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

14513822 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14206416/14206430 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 14206430 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 14513822. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012395-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS PALERMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1012395-08.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

14513605 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14282633/14282642 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 14282640 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 14513605. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DANIELLA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002865-77.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15175823 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14765576/14765605 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 
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DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14765605 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15175823. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021123-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1021123-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

14451795 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14437598 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14437598 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 14451795. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009310-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GRACINETE MARIA MACENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1009310-14.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15291894 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14353940/14353953 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14353953 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15291894. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011033-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CRISTIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1011033-68.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15240488 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14743065 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14743065 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15240488. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014198-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DIAS (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

 

PJE n° - 1014198-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

14605857 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14545199 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14605857 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 14605857. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024022-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAYKE ANTONIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1024022-09.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14719862/14719883 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14719883 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15153937 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022440-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENA RODRIGUES DA ROSA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1022440-71.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15125471 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14545199 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14764620 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15125471. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037262-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRESSON NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1037262-65.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15136553 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15082690 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 15082690 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15136553. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018898-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS RODRIGUES GONCALVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018898-45.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15295193 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14414065/14414092 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14414092 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15295193. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019861-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019861-53.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15296028 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15180082/15180103 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15180103 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15296028. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA TOLEDO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1010687-20.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15295232 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14667481/14667512 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14667512 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15295232. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022679-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022679-75.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15294479 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14425455/14425479 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14425479 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15294479. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADEILSON ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1028421-81.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15290276 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15214843/15214871 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15214871 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15290276. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018924-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018924-43.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15294441 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14545004/14545016 para pagamento do valor da 
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condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14545016 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15294441. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002777-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002777-39.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14961244 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14948354/14948418 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14948418 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14961244. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003934-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003934-13.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ELIAS DA SILVA DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/04/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “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. 11839416. A Requerida apresentou contestação id. 

13630988, arguindo em preliminar 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, ante a 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. 15038270. A parte Requerida (id. 14914177), 

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. 15482482. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação (id. 15482795) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 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. 11839416), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15038270, 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 
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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 tornozelos, 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. 15038270), 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. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à lesão 

permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da data do protocolo do requerimento administrativo e 

correção monetária com índice INPC, a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e 

fixou em até R$ 13.500,00, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 
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suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ELIAS DA SILVA DE SOUZA, 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, 24/04/2017 (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038425-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1038425-80.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15400930 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15066215/15066222 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15066222 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15400930. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037124-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLAUDEIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1037124-98.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15307385, manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15273563 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 15273563 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15307385. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL RODRIGUES GOUVEIA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003273-34.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, SINVAL RODRIGUES GOUVEIA, 

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 

16/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “traumatismo craniano encefálico” . 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. 11747844. A Requerida apresentou contestação id. 

14881448, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante, a 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. 

15045326. A parte Requerida (id. 15289739), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (10% e 50%) e o percentual estipulado na 

tabela da Lei (100% e 10%). Impugnação à contestação corroborada id. 

15508945. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao 

laudo pericial (id. 15519227) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 
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a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 11747844), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15045326 concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão de estruturas crânio-faciais e perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) e 10% (dez por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15045326), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, da estrutura-crânio facial com perda de 10% (dez 

por cento) e repercussão moderada, do 5º dedo da mão esquerda com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da data do 

protocolo do requerimento administrativo e correção monetária com índice 

INPC a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 113 de 664



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 SINVAL RODRIGUES GOUVEIA, 

a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil, quinhentos 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, 16/11/2017 (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: 1003287-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON FERREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003287-18.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, DIOMILSON FERREIRA, 

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 

17/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “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. Certidão de ocorrência corroborado no 

id.11750399. A Requerida apresentou contestação id. 13633400, 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 documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15039804. 

Impugnação à contestação corroborada id. 15522254. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id.15522290) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA. No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de boletim de ocorrência 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. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO 

POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida 

quanto à aventada precariedade da documentação apresentada pela parte 

Autora na esfera administrativa, pelo simples fato de que a 

correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora foi redigida 

de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica quais seriam 

os documentos faltantes para dar prosseguimento ao andamento na 

regulação do sinistro. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 114 de 664



prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de Ocorrência, (11750399) Relatório Médico (id. 11750392), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15039804, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15039804), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à lesão 

permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da data do protocolo do requerimento administrativo e 

correção monetária com índice INPC a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e 

fixou em até R$ 13.500,00, 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 
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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 DIOMILSON FERREIRA, 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, 17/11/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001578-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo o requerente para impugnar a contestação e se manifestar sobre a 

petição do assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038053-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EXECUTADO)

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer 

meios para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023888-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO (ADVOGADO(A))

KEDMA RENATA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1023888-45.2018.8.11.0041 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: 

Nome: KEDMA RENATA DA SILVA Endereço: RUA WALDO GUSTAVO 

OLAVARRIA CALVO, 375, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-320 

POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, - 

DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Senhor(a): KEDMA RENATA DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 11:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 116 de 664



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022204-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1022204-85.2018.8.11.0041 Valor da causa: $61,764.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ERRO MÉDICO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VALOR DA CAUSA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: CARLOS MARQUES DA SILVA 

Endereço: AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA, 1300, APTO 103 BL 

02, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-000 

POLO PASSIVO: Nome: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 28 A, - ATÉ 164/165, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-090 Nome: ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA - ME Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 300, 

andar 18 sala 1801, GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA - PR - CEP: 

86050-460 Senhor(a): CARLOS MARQUES DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031143-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JESSICA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JACIR DRESCHER (RÉU)

OLVIDES LUIZ COLLI (RÉU)

LOECIR BELTER (RÉU)

 

Intimo os requerentes da Audiência conciliação designada para 

26/11/2018 09:30, na Central de Conciliação do Fórum de Cuiabá/MT. 

Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014312-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL (ADVOGADO(A))

FARID EL HAGE JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER FERREIRA BORGES (RÉU)

MARIA ANTONIA DE ARAUJO CASAL BATISTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 

09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1022063-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1022063-66.2018.8.11.0041 Valor da causa: $38,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: WANDERSON OLINDA DO 

NASCIMENTO Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 

POLO PASSIVO: Nome: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES 

SPE LTDA Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 2057 A sala 

04, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 Senhor(a): 

WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019190-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA AFANACI LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

FLAVIO EDUARDO AFANACI (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 

10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035373-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA DE SOUZA ROSA SILVA (AUTOR(A))

ANGELITA DE SOUZA ROSA SILVA (AUTOR(A))

CHARLES CAETANO ROSA (ADVOGADO(A))

GISLAINE DE SOUZA ROSA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 11:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008958-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. B. S. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

INTIMO a parte requerida acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 12:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022533-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 09:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016723-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS FALQUETO TOME (AUTOR(A))

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026721-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

MARIA BADIA MARTINS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS ARAUJO OAB - 001.720.291-47 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CORREA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 09:00 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza Ribeiro 

da Costa Técnico Judiciário

Intimação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1030774-60.2018.8.11.0041 Valor da causa: $926.25 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: SUZANE DE CASSIA TEIXEIRA Endereço: RUA SETENTA E OITO, 

38, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-510 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): SUZANE DE 

CASSIA TEIXEIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/12/2018 Hora: 12:30 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação 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)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 10/12/2018 Hora: 09:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028070-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. D. (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDALA JEUNE OAB - 713.334.861-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

11:00 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023365-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

TARCISIO LUIZ BRUN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 10:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016459-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI (ADVOGADO(A))

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009846-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

09:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032775-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032775-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

SERGIO ALVES W Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Bradesco Administradora de Consorcios Ltda em desfavor de 

Sergio Alves. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara 

Especializada em Direito Bancário), a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009588-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO TONHA ALVES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

10:00 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002895-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

ZIRLEY FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002895-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZIRLEY 

FRANCA CARVALHO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA W Vistos. CERTIFIQUE-SE quanto à regular intimação da parte autora 

para a audiência de conciliação anteriormente designada. Na hipótese de 

não ter sido regularmente intimada, DESIGNE-SE nova data para o referido 

ato, procedendo-se com as intimações necessárias das partes. Caso 

tenha sido regularmente intimada, retornem os autos conclusos 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010623-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LACERDA JUNIOR (AUTOR(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010623-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DE 

LACERDA JUNIOR RÉU: CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI, 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME W Vistos. 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, manifestar-se quanto à 

petição constante no Id. nº 15663198, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 02 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001501-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001501-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILSON 

ALVES VIANA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W Vistos. 

Considerando que a parte requerida apresentou contestação, inclusive 

com a juntada de documentos (Id. nº 14123779), INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001696-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KELDY FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCILIO TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ARANTES VILELA (REQUERIDO)

PAULO DE TARSO VILELA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE EMI MAZARELO DE MIRANDA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001696-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCILIO 

TORRES REQUERIDO: PAULO DE TARSO VILELA, LAZARO ARANTES 

VILELA, ESPÓLIO DE EMI MAZARELO DE MIRANDA VILELA W Vistos. 

CERTIFIQUE-SE quanto à regular citação e intimação dos demais 

requeridos, inclusive para comparecimento na audiência de conciliação 

anteriormente designada. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037325-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JONISON MEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037325-90.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JONISON 

MEIRA ARAUJO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS W 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034287-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ILSON 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025578-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030359-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

RONEI GOMES BARATA (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 W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

DEBORA DOMESI SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034112-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 
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ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001185-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA XAVIER CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006381-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027838-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (REQUERENTE)

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIA VIANNA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRENE DIAS DE TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001504-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021816-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA (ADVOGADO(A))

ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033450-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDER STELLATO (AUTOR(A))

PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PS HOLDING PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

MARIANA MAGRINELLI GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021054-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016315-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014708-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

VANIA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033087-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002779-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

LEONARDO ALVES CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035955-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARCELLE DE SOUZA JARDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

GIORGIO AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 
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se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA MACIEL (AUTOR(A))

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

JONILSON MARCEL SILVA ANELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035064-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO AGUIAR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019450-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

JOSE BARBOSA DA SILVA SERVICOS - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. A. (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

I. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALBERTO MARCAL ALVES OAB - 528.493.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004866-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISADORA 

SOUSA ALVES, VINICIUS SOUSA ALVES REPRESENTANTE: VALBERTO 

MARCAL ALVES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A M Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizado por I.S.A e V.S.A, menores impúberes representados por seu 

genitor VALBERTO MARÇAL ALVES em desfavor de TAM LINHAS 

AÉREAS S/A, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que o pagamento integral do valor acordado ocorreu antes de 

deflagrada à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a 

parte requerida comunicou o pagamento (Id nº 15255605), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

15273369). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 
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obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032551-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032551-80.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BIGOLIN MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: STRADA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se no 

mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada 

poderá opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em 

até 06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 

do Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 

835 do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032258-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BANI DE MIRANDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VR JAHNKE IMPORT LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032258-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VR JAHNKE 

IMPORT LTDA - ME RÉU: WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME V Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000154-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

11:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. P. M. (AUTOR(A))

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

FABIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1010073-78.2018.8.11.0041 Valor da causa: $40,494.40 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NICOLLE 

REBECCA PEREIRA MARTINS Endereço: RUA DEZENOVE, 06, QUADRA 

40, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-521 Nome: FABIANA 

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA DEZENOVE, 06, 

QUADRA 40, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-521 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 

SN, QUADRA 03 LOTE 01 AO 03, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-601 Senhor(a): N. R. P. M. e outros A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015965-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID VIEIRA REIS (RÉU)

HELENIR NUNES VIEIRA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 às 

12:00 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022594-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 11:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729383 Nr: 25382-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ILANILDO FILHO, JOÃO LOPES DE 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9.299/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18.513/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 25382-06.2011.811.0041, 

Protocolo 729383, 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.: 915065 Nr: 40211-84.2014.811.0041

 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: ERMESON ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERMESON ALVES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 05570803475, Rg: 6580834, Filiação: Rosivan Maria Alves e Edvaldo 

Paz do Nascimento, data de nascimento: 04/04/1984, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada, mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, para dar andamento ao feito sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova, restou infrutífera, retornando 

pelo motivo “Não procurado” (fl. 85).Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: a ausência, acarretará preclusão da faculdade de produzir 

prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088151 Nr: 5285-09.2016.811.0041

 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: JOSENILDO ROSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu na secetaria a Dr. Marisa 

Fernanda Vieira Tavares, perita nomeada nestes autos, aceitando o 

encargo e agendando a data da pericia para o dia 06/12/2018 a partir das 

08:30 na clinica materna localizada no endereço: Rua Presidente Arthur 

Bernades, n° 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT. Para qual ficam 

devidamente intimadas as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 257768 Nr: 20453-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA ALMEIDA RIBEIRO, JOÃO 

CLAUDIO DOS SANTOS, MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - 

OAB:4.630, TULIO EUGENIO DOS SANTOS - OAB:PROCRADOR DO ES

 Intimo a parte autora, no prazo de 15 dias, para que se manifeste nos 

autos quanto a restrição lançada via Sistema Renajud, esclarecendo, 

inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem, devendo, nesse 

caso, informar sua exata localização, assim como indicar o depositário.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 897611 Nr: 28019-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

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

OAB:13.842-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1064918 Nr: 53134-11.2015.811.0041

 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: YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINEKEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Garcia Paskevicius - 

OAB:25133/O, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:OAB/MT 4611, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:188.439

 Intimo a parte interessada para retirar a carta precatória para distribuição 

no juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090985 Nr: 6575-59.2016.811.0041

 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: CLEIDEMAR BATISTA FERREIRA

 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:

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu na secetaria a Dr. Marisa 

Fernanda Vieira Tavares, perita nomeada nestes autos, aceitando o 

encargo e agendando a data da pericia para o dia 06/12/2018 a partir das 

08:30 na clinica materna localizada no endereço: Rua Presidente Arthur 

Bernades, n° 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT. Para qual ficam 

devidamente intimadas as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110076 Nr: 14692-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 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 para se manifestar acerca do desarquivamento dos 

autos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783887 Nr: 37654-95.2012.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS SOUZA TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9.998 MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por ANTONIO 

CARLOS SOUZA TEIXEIRA em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 296/299), com a concordância do patrono da parte 

autora acerca dos valores (fls. 300/301).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta do 

procurador da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 02 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 961292 Nr: 5360-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte autora para que compareça a Secretaria desta vara para 

retirar os documentos desentranhados dos autos, conforme pedido, no 

prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713792 Nr: 6996-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. G. R. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT, Mariana Moraes Miranda - OAB:11943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, BETTANIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17826/A, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795

 Intimo o Exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 643/648, no 

prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173096 Nr: 41358-77.2016.811.0041

 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: MILTON FERREIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimo o Autor para que se manifeste no prazo de 15 dias sobre a petição 

de fls. 127/134.
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 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378134 Nr: 14194-84.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, CAROLINA MELO HORVATICH - OAB:MT 

10.219, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM MIRANDA SÁ 

STEHLING - OAB:133.055/RJ, ARIELLA GARCIA LEITE - 

OAB:137800/RJ, CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - 

OAB:15311/RJ, Cleyse Auxiliadora Leão Barboza - OAB:12751/MT, 

CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, DIANARU 

DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO LUIZ CUNHA DOS SANTOS 

- OAB:265931, JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - OAB:132098, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143370/SP, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 837594 Nr: 42389-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÂMELA NÚSSIA DE BARROS 

FERRETI - OAB:15..903/MT

 Certifico que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 393239-7/2018 em 

nome da embargatnte nos autos apensos de cod. 808007

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042420 Nr: 42711-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915065 Nr: 40211-84.2014.811.0041

 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: ERMESON ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERMESON ALVES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 05570803475, Rg: 6580834, Filiação: Rosivan Maria Alves e Edvaldo 

Paz do Nascimento, data de nascimento: 04/04/1984, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada, mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, para dar andamento ao feito sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova, restou infrutífera, retornando 

pelo motivo “Não procurado” (fl. 85).Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: A ausência, acarretará preclusão da faculdade de produzir a 

prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se 

encontra

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Bruno D'oliveira Marques Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 748040 Nr: 45328-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE o último parágrafo do despacho de fl. 78.

Após, com ou sem manifestação da curadoria especial, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 184137 Nr: 31736-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA SILVA LIMA JUNIOR, MARCELO DA SILVA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELKE REVERDITO - OAB:8218-B, Marco Aurélio 
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Campos de Toledo - OAB:5.984/MT, PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:4309-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO 

GOMES - OAB:10388/MT, OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO - 

OAB:1619-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 

38894-56.2011.811.0041, Código 742036, em trâmite na 2ª Vara de Família 

e Sucessões desta Comarca, a recair sobre eventuais direitos da parte 

aqui executada, Carlos José Milani, portadora do CPF nº 109.286.181-53, 

até o limite do crédito exequendo, qual seja, R$ 1.401.669,74 (um milhão, 

quatrocentos e um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e 

quatro centavos).

OFICIE-SE, via Malote Digital, ao respeitável Juízo em que se tramita a 

demanda, cientificando-o sobre a penhora aqui deferida e solicitando-se a 

reserva de valores/créditos em favor da parte ora exequente.

Após, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos, 

INTIME-A acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta 

decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso a parte demandada não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de transcorrer em branco o prazo de defesa, INTIME-SE a 

parte exequente para que requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Por fim, visando facilitar o manuseio dos presentes autos, PROCEDA-SE 

com o arquivamento em cartório dos volumes II a V do presente feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776611 Nr: 29940-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILDES VIEIRA DE SOUZA, ANTONINHO RODRIGUES 

DE MORAIS, DIOMAR DE SOUZA VERAS, JOILSON RIBEIRO DE SOUZA, 

FERNANDO OLHE BLANCHE, TIAGO COELHO DE ALMEIDA

 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:3056/MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente sustenta estar pendente de 

pagamento saldo remanescente, INTIME-SE a parte devedora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de fl. 491.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908055 Nr: 35569-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CALISTRO FERNANDES, EMMELYNE 

FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119301 Nr: 18419-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNY SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 8700, IZABEL FERREIRA DE 

SOUZA BARBOSA - OAB:17685/O, RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto a petição de fls. 

187/196, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786766 Nr: 40674-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086214 Nr: 4383-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE DO SOCORRO MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 268276 Nr: 1396-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARANJA LIMA CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, DAGMAR JULIANA BERNADES JACOB - 

OAB:4864-B-MT., ÉRIKA BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6.550-B/MT, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9.602/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO 

- OAB:3.584-B/MT, SÉRGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB:19.231/PR, 
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THAIS FÁTIMA DOS SANTOS - OAB:7.424-B, THAISA AZEVEDO - 

OAB:8747-MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de fl. 542.

Destartee, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, acerca 

da extinção do processo pela perda superveniente de condição para o 

prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247725 Nr: 6556-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DE CUIABÁ 

LTDA, ADELINO MESSIAS DE MATOS PRAEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O

 Vistos.

Apresentou a parte executada os Embargos de Declaração de fls. 

638/642, almejando sejam sanados os vícios apontados no decisum 

proferido às fls. 605/606 dos autos.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

publicação da decisão.

Sendo o recurso oposto fora do prazo, este não pode ser conhecido.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão foi publicada no dia 

21.12.2015 (fl. 705), sendo que o recurso somente foi interposto aos 

10.02.2017 (fl. 638).

Assim sendo, restando configurada a sua intempestividade, nos termos da 

certidão de fl. 705, DEIXO DE CONHECER dos embargos de declaração de 

fls. 638/642.

Da mesma forma, sobre a alegação de que a constrição do percentual de 

20 % (vinte por cento) inviabilizaria a continuidade das atividades 

empresárias da ré, INDEFIRO os pedidos de fls. 638/642 no que se refere 

à impugnação à penhora, por entender que o percentual se mostra 

razoável e necessário à satisfação do crédito exequendo.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo planilha atualizada do 

débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158762 Nr: 35428-78.2016.811.0041

 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: MISAEL ALECIO CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada, após 

deflagrada a fase executiva, efetuou o pagamento do débito exequendo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada (fls. 85/86), com o qual a parte exequente 

concordou expressamente (fl. 87).

Assim sendo, considerando que houve o integral cumprimento da 

obrigação objeto deste cumprimento de sentença, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie (art. 513, caput, 

CPC).

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor 

depositado para a parte credora, observando-se a conta indicada à fl. 87, 

visto que a procuradora possui poderes especiais para tanto (fl. 13).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, DÊ-SE ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista que, além da parte exequente ter concordado 

com os cálculos da executada, esses já os incluiu (fl. 83-v).

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 365570 Nr: 3692-86.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, JOÃO ALVES 

BARBOSA FILHO - OAB:134.307 OAB/RJ, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - 

OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Portanto, considerando que houve o pagamento do débito por parte da 

executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [inclusive a maior do que o 

efetivamente devido], nos termos da decisão de fl. 290, já transitada em 

julgado, JULGO EXTINTA a presente execução no que se refere à 

executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, o que faço com fulcro no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à 

espécie (art. 513, caput, CPC).Entretanto, considerando que, nos termos 

do contido nos cálculos de fl. 284, houve levantamento a maior de valores 

pela parte exequente, deve a referida quantia ser restituída, sob pena de 

enriquecimento ilícito.Assim sendo, em razão do levantamento a maior por 

parte do exequente (fls. 257/258), DETERMINO o prosseguimento da 

execução, a qual passa a ter como parte exequente a empresa Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais e como parte executada a pessoa de 

Rivaldo Santos Araújo.PROCEDA-SE com as alterações necessárias na 

capa dos autos e no Sistema Apolo.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, intime-se a exequente 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrendo o prazo sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 131 de 664



manifestação, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012151 Nr: 28457-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ROSA DE JESUS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:152.165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Vistos.

Ab initio, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765393 Nr: 18091-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARCHESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YOUSSEF GHATTASS, JUCILENE 

COSTA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:9863, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foram penhorados imóveis de 

titularidade do executado Roberto Youssef Ghattass (fls. 130 e 139/140).

Assim sendo, DEFIRO o pedido de fl. 136, pelo que DETERMINO seja 

intimado o executado supracitado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos se é casado e, em caso positivo, os dados de sua 

cônjuge.

Caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos, fica 

intimada acerca do presente decisum e da penhora realizada por 

intermédio da publicação desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos 

do CPC).

 Caso a parte executada não possua advogado constituído nos autos, 

EXPEÇA-SE carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do Código de Processo Civil, observando-se o último endereço indicado 

nos autos.

Em observância à regra do art. 842 do CPC, INTIME-SE da penhora 

eventual cônjuge da parte executada, no endereço constante no resultado 

da busca on line em anexo.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do Código de Processo Civil.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106679 Nr: 13262-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORLD SPORTS E MARKETING SOLUÇÕES 

ESPORTIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joilson lima dos santos - OAB:, 

RAFAEL VACCARI TAVARES - OAB:158809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Vistos.

Ab initio, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar quanto à alegação da executada Engeglobal Construções 

Ltda (fls. 64/68 e 70/74).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911849 Nr: 38079-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE 

LTDA - ME, THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES, BRUNO RAPHAEL 

TADEU MORAES BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:16742, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT, 

SÉRGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA - OAB:15.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Vistos.

Ab initio, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 239566 Nr: 8389-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDEMAR EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9.808 OAB/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 Vistos.

Considerando que, mesmo após oportunizado à parte exequente (fl. 197), 

esta não comprovou sequer a existência da lavoura, nem que essa seja 

de titularidade do devedor, INDEFIRO o pedido de fls. 190/191.

Não obstante, DEFIRO o pedido de expedição de carta precatória para a 

Comarca de Sapezal/MT, visando a penhora, avaliação e expropriação de 

bens de propriedade do executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101012 Nr: 10957-95.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO EDFÍCIO PONTAL, CLEUODENICE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE CATHERINE LOUISE TRECHAUD 

CURVO, JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Edifício Pontal em 

desfavor de Odete Catherine Louise Trechaud Curvo e José Augusto da 

Silva Curvo.

Regularmente citadas, os requeridos apresentaram contestação às fls. 

75/77.

A parte autora apresentou impugnação à contestação por meio da petição 

de fls. 81/90.

Após impulso para especificar as provas a produzir (fl. 91), aportou às 

fls. 96/99 dos autos acordo entabulado entre as partes.

Em seguida, este Juízo, por equívoco, determinou a suspensão dos autos, 

com supedâneo no art. 922 do Código de Processo Civil (fl. 101).

Às fls. 102/108, a parte autora requer a deflagração da fase de 

cumprimento de sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, REVOGO o decisum de fl. 101, tendo em vista que o presente 

feito não se trata de demanda executiva.

Ao que se observa dos autos, o acordo de fls. 96/99 foi entabulado entre 

a parte autora e os requeridos, ambos regularmente representados por 

seus procuradores.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, o que faço com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada, in casu, o deferimento de justiça gratuita à parte autora, 

conforme despacho de fl. 36.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, intime-se a parte autora para, querendo, reiterar o pedido de 

fls. 102/108, apresentando planilha atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 748842 Nr: 482-22.2012.811.0041

 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: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE o último parágrafo do despacho de fl. 90.

Após, com ou sem manifestação da curadoria especial, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754025 Nr: 5986-09.2012.811.0041

 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: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ALVES MARQUES PACHECO, 

VALDENICE ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Apresentou a parte autora os Embargos de Declaração de fls. 501/502, 

almejando sejam sanados os vícios apontados na sentença exarada às 

fls. 390/393 dos autos.

Intimada para contrarrazoar, a parte requerida permaneceu inerte (fl. 505)

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

publicação da decisão.

Sendo o recurso oposto fora do prazo, este não pode ser conhecido.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que o decisum foi publicado no 

DJE nº 10246, do dia 30.04.2018, sendo considerada esta a data da 

intimação das partes para contagem do prazo de interposição de recurso, 

o qual se iniciou em 02.05.2018, primeiro dia útil seguinte, tendo em vista 

que o dia 01.05.2018 foi feriado nacional (Dia Mundial do Trabalho).

Dessa forma, o termo "ad quem" para a interposição do recurso ocorreu 

em 08.05.2018. Todavia, os Embargos de Declaração só foram opostos no 

dia 09.05.2018 (fl. 501), restando configurada a sua intempestividade.

Assim sendo, restando configurada a sua intempestividade, nos termos 

exposto supra, DEIXO DE CONHECER dos embargos de declaração de fls. 

390/393.

No mais, verifico nos autos que houve interposição de recurso de 

apelação às fls. 394/409.

Pois bem. Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de 

Processo Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.

Nos termos do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no 

prazo

de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem o oferecimento das contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 

1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Por fim, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247881 Nr: 15467-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENA BOTTOS VERLANGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO ANTÃO FERREIRA - 

OAB:24744-RS, SILVANA MARGARETE CARDOSO - OAB:29770/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 Vistos.

 Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença em que o 

causídico Erivelto Antão Ferreira perseguia o recebimento de honorários 

de sucumbência devidos por Lucilena Bottos Velangieri, nos termos da 

sentença de fl. 153 e decisão de fls. 157/158.

A parte exequente juntou aos autos petição de fl.241, informando que as 

partes firmaram acordo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Posteriormente, comunicou o não cumprimento da avença, pleiteando a 

busca on line de numerários (fl. 245), a qual, deferida, restou frutífera (fls. 

250/251).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral do débito exequendo por meio do 

bloqueio de valores, a extinção da presente execução é medida que se 

impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por fim, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico, para transferência do 

valor penhorado (fl. 251) para a conta bancária informada pela parte 

exequente (fl. 255).

Depois de cumpridas as diligências mister, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093219 Nr: 7581-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIA MORAIS CARDEAL, CLEVERSON LUIZ 

MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038065 Nr: 40604-72.2015.811.0041

 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: JEFERSON VELASCO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:

 Vistos,

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento de 

recursos repetitivos (REsp 1.614.721/DF), determinou a suspensão de 

todas as ações em que haja discussão a respeito da possibilidade ou não 

de inversão em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel 

em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda 

(971).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a 

sistemática de recursos repetitivos os Recursos Especiais n.º 

1.635.428/SC e 1.498.484/DF, nos quais foi determinada a suspensão em 

todo o país da tramitação dos processos individuais ou coletivos que 

discutam o tema representativo da controvérsia, qual seja, “definir acerca 

da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda” (Tema 970). Ocorre que, na 

hipótese dos autos, não há cláusula penal moratória estipulada em favor 

do consumidor, havendo, portanto, distinção entre o caso em julgamento e 

àquele objeto do Tema 970.

 Dessa forma, em atendimento a decisão do E. Superior Tribunal de 

Justiça, promovo a suspensão do processo, determinado o lançamento do 

código respectivo, a fim de que seja dado baixa no relatório estatístico.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 157022 Nr: 10244-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICK APARECIDO PEREIRA DIAS, MARIA 

APARECIDA PARREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:3204/TO, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 280, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 150068 Nr: 4556-81.1996.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BASTIANI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 6.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, o curso da suspensão da presente execução, já iniciado por 

determinação do decisum de fl. 190, continuará até alcançar o 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).Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760763 Nr: 13139-93.2012.811.0041

 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: LEANDRO DE SOUZA ORMENEZI ME, LEANDRO DE 

SOUZA ORMENEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, ROBSON 

GUIZARDI, GEOVANI BELATTO GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16.145, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Vistos.

Não obstante tenha verificado que a frustração da carta precatória para a 

oitiva das testemunhas não seja decorrente de incorreção no endereço 

dessas, mas sim da ausência de designação de data para coleta de seus 

testemunhos (fl. 193-v), considerando o transcurso de tempo desse a 

emissão da missiva, DEFIRO o pedido de busca de endereço das 

testemunhas arroladas à fl. 145-v, a ser realizado junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, EXPEÇA-SE o 

necessário para promover a oitiva das testemunhas, fixando, desde já, 

fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, haja vista que a 

presente demanda está inclusa na Meta 2.

Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 135604 Nr: 20497-27.2003.811.0041

 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): TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA 

CÉLIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: TATIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 942.198.341-68, sobre o 

valor total de R$ 104.903,84 (cento e quatro mil, novecentos e três reais e 

oitenta e quatro centavos)..2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de 

numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca 

junto ao sistema RENAJUD..3.INFOJUD:Em caso de resultado negativo 

também na busca de veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD 

.4.SERASAJUD:Considerando que presente feito se trata de execução 

extrajudicial, em que efetuada a citação, não houve regular pagamento do 

débito, DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil, 5.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,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118975 Nr: 7659-52.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA APARECIDA FERREIRA BERTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MISTER KILO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BOTEGA - 

OAB:6.032/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada RESTAURANTE 

MISTER KILO LTDA ME, portadora do CNPJ nº 03.067.447/0001-76, sobre 

o valor total de R$ 107.683,82 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e três 

reais e oitenta e dois centavos)..2.RENAJUD:Por outro lado, caso a 

penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido 

de busca junto ao sistema RENAJUD.3.INFOJUD:Em caso de resultado 

negativo também na busca de veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema 

INFOJUD sobre a declaração de imposto de renda do último ano da parte 

executada.4.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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, CUMPRA-SE o 

disposto no último parágrafo do decisum de fl. 356 dos 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117017 Nr: 17477-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 135 de 664



TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DOS SANTOS DE SOUZA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (25.12.2013), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.(...)Em razão do baixo valor da condenação, 

impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; Capital; Relª 

Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 15/12/2017; 

Pág. 68).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 16 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124082 Nr: 20472-57.2016.811.0041

 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: NELSON TEIXEIRA BASTOS

 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:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC).Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de 

Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136665 Nr: 25911-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLAYNE BARROS DA SILVA MAGALHÃES

 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:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

por Krolayne Barros da Silva Magalhães em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais.

Por meio do despacho de fl. 42, a parte autora foi intimada para recolher 

as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

recolheu as custas e taxas judiciarias (fl. 43).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085669 Nr: 4113-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TURBO MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE TURBINAS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA ALMEIDA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.840, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, inobstante a parte requerente tenham arrolado testemunha 

para ser inquirida, constato que os fatos ilícitos imputados a requerida 

encontram-se devidamente narrados e documentados nos autos, razão 

pela qual não haverá utilidade na produção de prova oral, cabendo ao 

Juízo aferir a subsunção desses fatos narrados à norma substantiva tida 

por violada.

 Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955404 Nr: 2788-56.2015.811.0041

 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: IVETE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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 no período de março a 

novembro de 2014 foram coerentes com o consumo medido e lido no 

hidrômetro instalado na residência da parte autora.(...)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 
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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, 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.Por fim, INTIME-SE a parte autora para 

que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do cumprimento da 

liminar informado às fls.189/194, bem como acerca de faturas pendentes 

de pagamento. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 27 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110047 Nr: 14673-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILA ANANDA ESTEVES MEDINA 

- OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725

 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 no período de abril de 2015 a 

março de 2016 foram 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 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.Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1150588 Nr: 31980-97.2016.811.0041

 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: ELISABETE GALDINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 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, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos.Embora o processo se encontre na fase de julgamento conforme o 

seu estado, verifico que o caso não comporta julgamento antecipado do 

seu mérito, pois há necessidade de produção de outras provas e não 

existem pedidos incontroversos.Inicialmente, faz-se necessário analisar o 

pedido de inversão do ônus da prova realizado na exordial e que, até o 

momento, encontra-se pendente.A matéria versada nos autos evidencia 

uma relação de consumo, ex vi arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor.Aliás, o artigo 22, caput e parágrafo único, do referido Código, 

dispõe que as empresas concessionárias de serviço público têm o dever 

de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, 

reparando os danos causados nos casos de descumprimento.(..);”. 

Assim, aplica-se ao caso sub judice as normas e princípios do Código de 

Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez evidenciada a 

hipossuficiência da parte requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova.Destarte, ante a 

inversão, INTIMEM-SE as parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze), especifique as provas que entende necessária e justifique o que 

pretendem com elas comprovar.Decorrido o prazo sem manifestação, 

venham os autos conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 27 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781342 Nr: 34929-36.2012.811.0041

 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: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Em que pese os autos tenham vindo conclusos para prolação de decisão 

saneadora ou julgamento antecipado, verifica-se que a parte requerida 

constituiu novo advogado e requereu vistas dos autos.

Assim, concedo vistas dos autos à parte requerida, pelo prazo legal.

Anote-se a procuração de fls 95.

Em seguida, conclusos para eventual julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947016 Nr: 58576-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA LOURENÇO FURTADO

 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: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA 

SILVA - OAB:18211, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Vistos.Embora o processo se encontre na fase de julgamento conforme o 

seu estado, verifico que o caso não comporta julgamento antecipado do 

seu mérito, pois há necessidade de produção de outras provas e não 

existem pedidos incontroversos.Inicialmente, faz-se necessário analisar o 

pedido de inversão do ônus da prova realizado na exordial e que, até o 

momento, encontra-se pendente.(...). Assim, aplica-se ao caso sub judice 

as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, razão pela 

qual, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova.Destarte, ante a inversão, INTIMEM-SE as parte requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze), especifique as provas que entende necessária e 

justifique o que pretendem com elas comprovar.Decorrido o prazo sem 

manifestação, venham os autos conclusos para análise do pedido de 

perícia técnica e prova oral formulado pelo autor (fls.73/74). 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018541 Nr: 31193-05.2015.811.0041

 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: EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16460, DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/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 no período de dezembro/2013, 

janeiro a julho de 2014 e setembro de 2014, foram coerentes com o 

consumo medido e lido no hidrômetro instalado na residência da parte 

autora.(...)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, 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, 28 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047911 Nr: 45372-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONICE CORREIA BARBOSA

 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, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, THALISSON GAYVA 

MORAES - OAB:18846

 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 no período de maio a julho de 

2015 foram coerentes com o consumo medido e lido no hidrômetro 

instalado na residência da parte autora(...)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, 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, 27 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055800 Nr: 49074-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIANARA MARIA ANTKIEWICZ DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE PAULA GIACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938/MT

 Intimadas, as partes indicaram que desejam produzir provas testemunhais 

(fls. 85/85).

Contudo, compulsando os autos, constato que a relação negocial entre as 

partes, no ponto em que trata do adimplemento das prestações do veículo, 

conforme pactuado no contrato de compra e venda, depende de prova 

eminentemente documental.

A relação contratual é fato incontroverso. Com efeito, acaso comprovado 

o fato constitutivo do direito da autora, cabe à requerida comprovar que 

efetuou os pagamentos na forma combinada, por meio dos depósitos, bem 

como os meses a que se referem.

Neste aspecto, a prova testemunhal não se mostra útlil e em nada 

contribuiria para esclarecimento da controvérsia, razão pela qual, nos 

termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO os pedidos de 

produção de prova oral.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1069324 Nr: 55130-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte autora 

(fls. 186), 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 houve, de fato, a fraude constatada 

no hidrômetro consubstanciada em desvio de ramal. (...).Havendo escusa, 

retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Não havendo 

escusa, o perito deverá indicar data, horário e local para o início dos 

trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a 

perita for comunicada 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 pela requerida, 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.Int. Cuiabá, 28 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076079 Nr: 58027-45.2015.811.0041

 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: ELIANA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RAHAL COSTA - 

OAB:15.271
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte autora 

(fls. 173), 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.(...).Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.Não havendo escusa, o perito 

deverá indicar data, horário e local para o início dos trabalhos, 

procedendo-se com a intimação das partes, nos termos do art. 474 do 

Código de Processo Civil.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a perita for 

comunicada 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 pela requerida, 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.Int. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103778 Nr: 12033-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE DE REZENDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos.Embora o processo se encontre na fase de julgamento conforme o 

seu estado, verifico que o caso não comporta julgamento antecipado do 

seu mérito, pois há necessidade de produção de outras provas e não 

existem pedidos incontroversos.Inicialmente, faz-se necessário analisar o 

pedido de inversão do ônus da prova realizado na exordial e que, até o 

momento, encontra-se pendente.A matéria versada nos autos evidencia 

uma relação de consumo, ex vi arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor.Aliás, o artigo 22, caput e parágrafo único, do referido Código, 

dispõe que as empresas concessionárias de serviço público têm o dever 

de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, 

reparando os danos causados nos casos de descumprimento.(...)Assim, 

aplica-se ao caso sub judice as normas e princípios do Código de Defesa 

do Consumidor, razão pela qual, uma vez evidenciada a hipossuficiência 

da parte requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas 

na inicial, INVERTO o ônus da prova.Destarte, ante a inversão, INTIMEM-SE 

as parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze), especifique as 

provas que entende necessária e justifique o que pretendem com elas 

comprovar.Decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para análise do pedido de perícia técnica formulado pelo autor. 

Cumpra-se.Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1129123 Nr: 22661-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON NOVAIS

 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 3.127-A

 Vistos.Ab initio, cumpre apreciar o pedido de fls.189.Verifica-se, que a 

requerente informa que as faturas de maio a agosto de 2016 vieram com 

valores incompatíveis, pelo que requer a inclusão no pedido de todas as 

faturas que venceram no curso do processo e apresentarem valores 

elevados. Tal pleito não comporta acolhimento, tendo em vista que, 

conforme dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá a 

lide nos limites em que foi proposta. Igualmente, o art. 492 do mesmo 

diploma legal trata da correlação entre o pedido e a sentença.Nesse 

sentido, vide julgado a seguir, in verbis(...)Ademais disso, intimado para 

manifestar, nos termos do art. 329, inciso II do CPC, a parte requerida não 

concordou com o aditamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

fls.189.No mais, constato que o processo encontra-se na fase de 

julgamento conforme o seu estado.(...)Assim, aplica-se ao caso sub judice 

as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, razão pela 

qual, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova.Destarte, ante a inversão, INTIMEM-SE as parte requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze), especifique as provas que entende necessária e 

justifique o que pretendem com elas comprovar.Decorrido o prazo sem 

manifestação, venham os autos conclusos para análise do pedido de 

perícia técnica e prova oral formulado pelo autor (fls.185/187). 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132283 Nr: 24004-39.2016.811.0041

 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: JOÃOBIOM GONÇALVES DUARTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYELLE CRISTINNE DE 

ALMEIDA AMORIM - OAB:17623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte 

requerida (fls. 246), 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 houve, 

de fato, a fraude constatada no hidrômetro consubstanciada em desvio de 

ramal. 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, (...)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 a prova oral requerida pela parte 

requerida, anoto que a audiência de instrução será designada, se 

necessário, após a produção da prova pericial e documental, face à sua 

relação de prejudicialidade.Com as providências e após o cumprimento de 

todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882990 Nr: 18536-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITHON DE ALMEIDA RODRIGUES, MÁRCIA ROSA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 
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Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776603 Nr: 29931-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PAIXÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOL BANDA LARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 Alvará Eletrônico n°439752-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432451 Nr: 12265-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, MANOEL 

JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B/MT, REINALDO DO 

VALLE CAMACHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

GIORDANO B.P.F.OLIVEIRA - OAB:7238

 ALVARÁ EXPEDIDO 407892-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768744 Nr: 21655-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME PEREIRA GUILHERME, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072890 Nr: 56603-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735505 Nr: 31860-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

DA COSTA M. GAMBALLI, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 

LUCIANA COLNADO GAMBALLI, CRISTHINA MACHADO DO AMARAL DA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:10.077-E, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Intimo, novamente, via DJE, a parte Exequente para que traga aos autos 

as matrículas atualizadas dos imóveis que pretende a penhora (n° 74.811 

e 19.394), no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749439 Nr: 804-42.2012.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SILVA SANTOS, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, SAMIR BENNET 

BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20171/O, 

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 

13.823, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCOS 

CORRÊA FEDERICI - OAB:OAB/MG 16.159-A

 Nesta data, encaminho novo expediente para publicação da decisão de 

fl.s 123 via DJE, visto que os advogados substabelecidos pela requerida 

não constaram na primeira publicação. Decisão: Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de Novembro de 2018 às 15h00min, a 

ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo 

as partes e os seus patronos serem regularmente intimados para 

comparecerem à solenidade. Para a solenidade, caberá ao advogado da 

parte requerida informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC). Havendo requerimento de depoimento pessoal, 

intimem-se as partes pessoalmente por carta, no endereço indicado nos 

autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928297 Nr: 48407-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GASPARINI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777326 Nr: 30682-12.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA COENGA, NATANAEL COENGA 

RONDON, PEDRO AMERICO COENGA RONDON, MARTA COENGA 

RONDON, MARIA LUCIA COENGA RONDON, MÁRIO LUCIO COENGA 

RONDON, HEBE FIGUEIREDO DANTAS, IRINEU CUSTÓDIO, LEONARDO 

GONÇALVES BRANDÃO, LUCÍLIO LUCAS COENGA RONDON, ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA, EROTIDE RIBEIRO GUIMARAES MURANETO, JOSE 

BARBOSA SATURNINO, LOURISVALDO SILVEIRA LIMA, ROBERTO 

FURTADO DE MENDONÇA, SUELEN DE FATIMA SATO, VALDECI 

AUGUSTO, WANDERSON APARECIDO SATO

 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

 A decisão de fls. 776/777 homologou o cálculo de fls. 707/713, tornando 

líquida a obrigação no valor de R$ 173.714,16 (cento e três mil, setecentos 

e quatorze reais e dezesseis centavos), com correção até 04.06.2016.

Intimado para efetuar o pagamento do valor remanescente, o executado 

informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, ao qual não 

foi concedido efeito suspensivo, conforme se vê às fls. 815. Porém, 

quedou-se inerte quanto à determinação.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito exequendo, abatendo-se o valor 

incontroverso já levantado, e requer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132357 Nr: 24035-59.2016.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031371 Nr: 37426-18.2015.811.0041

 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: ELAIDE CATARINA DRESHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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 no período de dezembro de 

2012 a março de 2015 foram coerentes com o consumo medido e lido no 

hidrômetro instalado na residência da parte autora, bem como se houve 

algum tipo de consumo, já que a parte alega que o imóvel estava 

abandonado no período mencionado. (...)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, 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, 27 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360682 Nr: 30615-86.2008.811.0041

 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: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE CRISTINA DOS SANTOS GODOY, 

JONAS ALONSO SEGUNDO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:6.445 - B, SORAIA SANTOS DA SILVA - OAB:8347-B - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ LOPES DA S. 

BRITO - OAB:11.915 - B

 ...INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias e sob pena de 

extinção, sanar a irregularidade apontada, devendo apontar para a citação 

do requerido Jonas Alonso Segundo Godoy, o representante do espólio do 

falecido ou, não havendo, de todos os herdeiros. Acaso sanada a 

irregularidade apontada, este Juízo irá analisar a preliminar de ilegitimidade 

ativa arguida na contestação da requerida Gleice Cristina. Porém, desde 

já, anoto que não aparenta ser procedente tal alegação, pois a cópia da 

sentença de fls. 132/139, a priori, trata da cessão de créditos imobiliários 

da aqui autora Haspa – Habitação à Caixa Econômica, porém, o imóvel 

objeto da presente demanda não contém qualquer tipo de garantia 

hipotecária, conforme se extrai da última matrícula juntada às fls. 

130.Também serão analisadas as preliminares de “pedidos ilíquidos” e de 

falta de interesse de agir.Quanto à alegada irregularidade de 

representação da parte autora (fl. 114), desde já, indefiro tal pedido, pois 

a aparente mudança na numeração do CNPJ não denota demonstra que se 

tratam de pessoas jurídicas distintas.Indefiro o pedido de fls. 164/165, já 

que ainda não há esclarecimento das partes, sobre quem é o 

representante do espólio do requerido falecido ou seus herdeiros. Por 

oportuno, anoto que o contrato de fls. 124/125 que aponta a venda do 

imóvel pela requerida Gleice Cristina ao terceiro/requerido Daniel da Silva 

Lima, foi firmado após o falecimento do requerido Jonas Alonso, sem 

qualquer menção a isso ou à existência do contrato anterior com a autora, 

sendo que tais vendas sequer foram anotadas na cadeia 

dominial....Faculto às partes oportunidade para manifestação sobre os 

fatos postos nesta decisão, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as 

determinações supra ou decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos.Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para que se manifeste 

acerca da petição de fls. 117/126.

Após, retornem os autos conclusos para analise dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030830-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (ADVOGADO(A))

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030830-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLEI DA 

COSTA RIBEIRO, DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. AT Vistos, Trata-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Danos Morais, 

Materiais e Lucros Cessantes Proposta por Delcione Pelissari da Costa 

Ribeiro e Darlei da Costa Ribeiro em desfavor de Malai Manso Hotel Resort 

S/A. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a 

sistemática de recursos repetitivos os Recursos Especiais n.º 

1.635.428/SC e 1.498.484/DF, nos quais foi determinada a suspensão em 

todo o país da tramitação dos processos individuais ou coletivos que 

discutam o tema representativo da controvérsia, qual seja, “definir acerca 

da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda” (Tema 970). In casu, além 

da rescisão contratual, a parte autora busca a cumulação da condenação 

por lucros cessantes com a cláusula penal. Dessa forma, em atendimento 

a decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, promovo a suspensão do 

processo, determinado o lançamento do código respectivo, a fim de que 

seja dado baixa no relatório estatístico. Int. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022216-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SANTIN CAVALCANTE (AUTOR(A))

SIVONEI NARCISA SANTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022216-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO VITOR 

SANTIN CAVALCANTE RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. 

Considerando o efeito suspensivo concedido em razão do Agravo de 

Instrumento nº 1010421-25.2018.8.11.0000, não há que se falar em 

descumprimento da liminar, uma vez que até o julgamento da questão de 

fundo, a parte requerida está desobrigada a cumprir a decisão. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 

27.11.2018 às 11h:00min. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de 

Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021738-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GONZAGA (RÉU)

ANDERSON VINICIUS GONZAGA (RÉU)

CARLOS EDUARDO BERTAO GONZAGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021738-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, GILSON CUNHA ESPINDOLA RÉU: LUIZ 

ANTONIO GONZAGA, ANDERSON VINICIUS GONZAGA, CARLOS 

EDUARDO BERTAO GONZAGA Vistos etc. As partes se compuseram em 

sessão de conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, conforme Termo de ID: 15676559. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e, determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da 

obrigação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, 

onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011807-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CICERO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011807-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

JOSE CICERO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado pelos autores . Analisando o feito, verifica-se que não houve a 

intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. 

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1019542-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDGARD DE CASTRO FILHO (AUTOR(A))

AFONSO HENRIQUES MAIMONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE BARROS PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019542-51.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

EDGARD DE CASTRO FILHO RÉU: FLAVIO DE BARROS PINTO Vistos etc. 
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O autor narra que na condição de proprietário firmou contrato de locação 

com o requerido, na data de 27 de julho de 2015, com vigência até 

20/01/2018, tendo como valor de aluguel mensal R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), tendo como objeto do contrato o imóvel residencial 

localizado na Rua Moderna nº 163, Jardim Itália, Cuiabá-MT. Aduz que além 

dos aluguéis, o réu detinha a obrigação de pagar os consumos de água, 

luz e o IPTU. Argumenta que o demandante apesar de cobrado não pagou 

os aluguéis a partir do mês de fevereiro do presente ano, permanecendo 

inadimplente até a presente data. Salienta que tendo em vista o vencimento 

do contrato e a permanência do locatário no imóvel, este foi notificado 

extrajudicialmente, mas não ofereceu proposta de pagamento da dívida, 

sendo informada apenas data para a desocupação do imóvel, que seria 

em 27/06/2018, o que não ocorreu. Pugna pela desocupação do imóvel. 

Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Alugueis, Encargos Contratuais e Obrigação de 

Fazer, formulada por JOSÉ EDGARD DE CASTRO FILHO em desfavor de 

FLÁVIO DE BARROS PINTO, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do 

Inquilinato, obedeciam o rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 

da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC, deixou de 

prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento 

comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não obstante a 

regra geral acima elencada, no caso trazido a baila há cumulação de 

pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável o rito especial 

previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras do procedimento 

comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a 

plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o segundo como 

concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 

demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. O pedido de 

liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos 

diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela 

de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, 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. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 

o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. 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)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no 

sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – ARTIGO 

373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE LOCAÇÕES – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Dessa forma, havendo falta de 

pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem 

o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de despejo do 

locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação nos 

termos do art. 62 e seguintes da referida lei.(Ap 32403/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) Tem-se 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. 

O periculum in mora torna-se visível com os danos advindos da 

manutenção na posse do imóvel pelo requerido sem o pagamento da 

contraprestação devida, (aluguel e consectários locatícios), o que 

acarreta à requerente excessivo gravame e prejuízo. Por outro lado, o 

fumus boni iuris evidencia-se na relação contratual das partes, 

comprovada por meio do Instrumento Particular de Contrato de Locação 

Residencial (ID 13991341). Ademais, o demandante trouxe aos autos 

Notificação Extrajudicial enviada ao demandado (ID 13991636) onde 

requer a desocupação do imóvel, o pagamento dos aluguéis em atraso, 

bem como o reembolso dos pagamentos de IPTU dos anos de 2016, 2017 

e 4/12 avos de 2018. Sobre a matéria a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POR TEMPO 

INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Descabida a alegação de 

cerceamento de defesa, eis que a devolução de prazo requerida foi 

realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, com a devolução 

de prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação. “Por 

força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, para que se 

perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não residencial por 

tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação do inquilino, 

concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - Presente o 

comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a sentença que 

julgou procedente o pedido na presente na ação de despejo” (Apelação 

Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/03/2018). Havendo 

falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 

8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de 

despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) destaquei. APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 
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acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)negritei. Portanto, analisadas as alegações apresentadas 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. 

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação 

apresentada, DETERMINO que a parte requerida PURGUE A MORA ou 

DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel residencial localizado na Rua 

Moderna nº 163, Jardim Itália, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias. Não 

havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o 

Mandado de Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se 

fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com 

reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso 

haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente 

treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos 

mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço 

de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. CITE-SE a parte contrária para que pague o valor dos aluguéis 

vencidos com fulcro no art. 62, inciso II da Lei 8.245/1991, a fim de se 

evitar a rescisão contratual ou para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

tendo em vista a especialidade do rito processual. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015211-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015211-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido 

pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013676-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LINO CAVALCANTI (RÉU)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013676-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DA SILVA ALVES RÉU: ADAO LINO CAVALCANTI Vistos etc. 

Ciente do rol apresentado pela parte. Entretanto, atentem-se as partes 

quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido de que os interessados 

devem trazer, para a audiência prevista, a(s) testemunha(s) por ele 

arrolada(s) (art. 357 § 5º). A secretaria do juízo somente fará a intimação 

de forma excepcional e nas hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do 

CPC. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021923-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021923-03.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GUIBSON 

ALEXANDRE SANTOS SERJOANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 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 cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 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 cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Diante do reconhecimento de causa 

de extinção do feito, discipienda a análise da coisa julgada suscitada pela 

requerida uma vez que também demanda extinção sem julgamento de 

mérito. Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Sem custas e honorários 

por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833524 Nr: 38932-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750867 Nr: 2607-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI DE BRIDA, MARCELINO BORSATTI, SAVIO 

OSMARI, ODETE FRIDER ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestação sobre o cálculo fls. 317/332 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 480140 Nr: 4285-77.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859755 Nr: 1562-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - OAB:21.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 5845-15.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASADEI E CASADEI LTDA., CÉLIO CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1132884 Nr: 24198-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795889 Nr: 2230-55.2013.811.0041

 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: MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO, 

LEONARDO TEIXEIRA GALBIATTO, ANA AMELIA TEIXEIRA GALBIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA FATIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861044 Nr: 2540-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVAN RICARDO PEDROLLO, IDA MARIA 

TIMM PEDROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815/MT, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 

49.540

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069708 Nr: 55275-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RENATO DE MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - 

SFA

 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: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre a resposta 

de ofício 161/183, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910786 Nr: 37394-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY AMARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030

 Impulsino os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar acerca 

da Carta Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734158 Nr: 30436-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAETANO DA ROCHA, MÁRCIO DE 

ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837776 Nr: 42527-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO FERNANDO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO FERNANDO MARTINELLI ME, JOSÉ 

LUIZ DE OLIVEIRA DISPERATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - 

OAB:10636

 Intimação das partes para comparecer naperícia designada para o dia 

05/10/2018 (sexta-feira), às 14:40 horas, na secretaria da 9ª Vara Cível 

de Cuiabá, afim de efetuar o realização de exame grafotécnico com a 

coleta de grafismo. Intimo as partes, por meio de seus patronos a 

comparecer na perícia designada, ficando os advogados responsáveis em 

apresentar seus clientes, devendo as partes trazer seus respectivo 

documentos de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703080 Nr: 37702-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSELMA LIMA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114859 Nr: 16620-25.2016.811.0041

 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: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, LUCIO HUMBERTO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TINTAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SEGATO - OAB:13.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 106686 Nr: 569-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA MULLER DE SOUZA, AMANDA MULLER5 

COELHO DE SOUZA, V.L.B.S e A B.C.S. repr por SHIRLEI LAURET BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO - 

OAB:4.071/MT, EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - OAB:10588, Felix 

Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para manifestar sobre a 

resposta do cartório do 7º ofício, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 324625 Nr: 25140-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado das pesquisas Bacenjud e Infojud, impulsiono 

os autos intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 350333 Nr: 20858-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733833 Nr: 30092-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME, 

LAIR FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON FORTES BARRETO 

- OAB:14.402

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114859 Nr: 16620-25.2016.811.0041

 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: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, LUCIO HUMBERTO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TINTAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SEGATO - OAB:13.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do dos embargos de declaração 

opostos pela requerida de fls. 149/154.

Nota-se que os embargos foram opostos em face de certidão de 

impulsionamento da Gestora Judiciário, a qual nitidamente não detem 

cunho decisório, motivo pelo qual não conheço dos declaratórios.

Após, volvam os autos conclusos para análise da impugnação a 

prosposta de honorários periciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019979-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA (AUTOR(A))

MARIO GASPAR FILHO (AUTOR(A))

ISMAEL REGHIN FILHO (AUTOR(A))

LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR (AUTOR(A))

YONE KAWASSAKI REGHIN (AUTOR(A))

VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA (AUTOR(A))

JOAO REGHIN NETO (AUTOR(A))

ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN (AUTOR(A))

SELUIR PEIXER (AUTOR(A))

RENATO AZEVEDO (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

CIBELLE MARIA REGHIN AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FREDERICO (RÉU)

TERESINHA FREDERICO (RÉU)

INCORIAL IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019979-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA, VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA, 

ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN, RENATO AZEVEDO, CIBELLE 

MARIA REGHIN AZEVEDO, MARIO GASPAR FILHO, LIEGGE MARIA DE 

OLIVEIRA REGHIN GASPAR, JOAO REGHIN NETO, SELUIR PEIXER, ISMAEL 

REGHIN FILHO, YONE KAWASSAKI REGHIN RÉU: INCORIAL IMOVEIS 

LTDA, EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO Vistos. Considerando 

que não foi possível citar a requerida dentro do tempo hábil de ao menos 

20 (vinte) dias de antecedência, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 23/11/2018 às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Ademais, cumpra-se integralmente o 

decisório de retro de ID. 14170626. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1032338-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA (REQUERENTE)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032338-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA ao ID. 

15230667, argumentando que a sentença de extinção prolatada ao ID. 

15443071 incorreu em contradição, uma vez que o feito foi extinguido sem 

resolução de mérito em virtude ao não recolhimento das custas judiciárias, 

contudo ao decisório de ID. 10939155 foi concedido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a autora. Inicialmente 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 decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I 

- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Do cotejo das alegações 

do Embargante, nota-se que os aclaratórios merecem prosperar, pois o 

ponto indicado como contraditório acerca da extinção em virtude do não 

recolhimento de custas, uma vez sido concedida a justiça gratuita a parte 

em decisório retro, merece o necessário exame. Dessa forma, ACOLHO 

os embargos declaratórios, para sanar a contradição constante da 

sentença de extinção. Ademais, REVOGO a sentença prolatada nos autos 

de ID. 14949625, determinando o regular prosseguimento do feito. No mais, 

CUMPRA-SE integralmente o decisório retro de ID. 10939155 Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005236-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS (RÉU)

EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS (RÉU)

CLAUDETE MARIA RUBEL (RÉU)

RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1005236-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER RÉU: RHEA SILVIA DE 

CARAVELLAS CAMARGOS, EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS, 

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS, CLAUDETE MARIA RUBEL 

Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 

08h30min, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se e intime-se a requerida para comparecer à audiência, nos termos 

do despacho inicial. Intime-se o autor, através de seu advogado para 

comparecerem à audiência, também nos termos do despacho inicial. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. 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: 1032741-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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: 1032741-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min 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, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032741-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032741-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO 

CARLOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min 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, 01 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032897-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA (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: 1032897-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANETE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

14/12/2018, 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, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032897-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1032897-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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 
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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, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032830-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO 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: 1032830-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

14/12/2018, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 71 da Lei 

nº 10.741/2003, vez que a parte autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033242-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BERTOLDO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033242-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE BERTOLDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Visto. O artigo 4º do Código Civil estabelece: “Art. 

4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os 

ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os 

pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por 

legislação especial.” (negritei) Verifica-se que o autor do feito é menor 

púbere, ou seja, relativamente incapaz, conforme se infere do RG juntado 

ID 15711089 – Pág. 3, devendo portanto ser assistido e não representado. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR 

PÚBERE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO – JUNTADA DE INSTRUMENTO 

ASSINADO APENAS PELA GENITORA DA MENOR – VÍCIO NÃO SUPRIDO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO (...). Deve ser mantida a sentença que extingue 

o processo, sem resolução do mérito (...), se a parte autora regularmente 

intimada a regularizar sua representação processual, traz instrumento que 

não contém assinatura da menor púbere, mas tão-somente de sua 

genitora que, na condição de assistente, não pode firmar o mandato com 

exclusividade. (...)” (TJ-MG – AC: 10686130127166001 MG, Relator: 

Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2014). ( negritei) Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para proceder a regularização processual 

referente à assinatura do menor assistido na procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033188-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033188-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH RÉU: ATACADAO S.A., MIKA DA 

AMAZONIA ALIMENTOS LTDA Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033393-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. Na 

oportunidade, deverá a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, 

V, do NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizada por 

supostos danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032830-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1032830-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ 

ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 
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às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 71 da Lei nº 10.741/2003, vez que a 

parte autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018540-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELIO CESAR SILVA AJALA (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: 1018540-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIO CESAR SILVA AJALA RÉU: 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018540-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELIO CESAR SILVA AJALA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1018540-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIO 

CESAR SILVA AJALA RÉU: 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031632-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FIGUEREDO GOMES (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: 1031632-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO FIGUEREDO GOMES 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019727-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que na intimação de ID 15373790 constou "parte autora" quando 

deveria constar "parte requerida". Dessa forma, procedo à intimação da 

parte requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, no 

prazo de 05 dias, sob pena de protesto/divida ativa, nos termos do 

Provimento 88/2014-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031632-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FIGUEREDO GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031632-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO 

FIGUEREDO GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h45min para audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 150 de 664



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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033180-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

MARIO CORREA DE ARAUJO (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: 1033180-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIO CORREA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033180-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

MARIO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1033180-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIO 

CORREA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033186-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILSON MENDES ANASTACIO (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033186-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENILSON MENDES ANASTACIO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

14/12/2018, 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). 

Quanto ao pedido de justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda 

etc., sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033186-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILSON MENDES ANASTACIO (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1033186-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RENILSON MENDES ANASTACIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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). Quanto ao pedido 

de justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício, como 
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CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031641-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA (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: 1031641-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 12h00min 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031641-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031641-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLEITON 

FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 12h00min 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031645-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA ROSSIGALI (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: 1031645-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRICIO PEREIRA ROSSIGALI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h00min 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031645-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA ROSSIGALI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031645-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FABRICIO 

PEREIRA ROSSIGALI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h00min 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018430-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS (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: 1018430-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h00min para 
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audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023318-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN (ADVOGADO(A))

THIAGO JOSE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. No tocante à petição da parte autora de Id. 15214568, indefiro seu 

pedido de redesignação de audiência de conciliação, vez que, além de um 

deles ser menor, a impossibilidade de seu comparecimento não é motivo 

suficiente para cancelamento do ato, até porque o seu advogado possui 

poderes para transigir (Id. 14446335 - art. 334, § 10, CPC). Assim, 

aguarde-se a realização da audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018430-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1018430-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS 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 de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032668-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (RÉU)

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (RÉU)

CLERIE FABIANA MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018431-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO (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: 1018431-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO 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 de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018431-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1018431-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS 

ANTONIO VASCONCELOS LEAO 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 de Conciliação e 
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Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020698-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE SOARES ARTAL (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: 1020698-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAMELA CRISTINE SOARES ARTAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020698-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE SOARES ARTAL (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1020698-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAMELA 

CRISTINE SOARES ARTAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019082-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VANESSA PEREIRA DO COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Processo: 1019082-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VANESSA PEREIRA 

DO COUTO 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, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032654-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ACHER (REQUERENTE)

PAULO LUIZ DE LAIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. TELES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME 

(REQUERIDO)

TAMAR VIEIRA TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032654-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROMILDO ACHER REQUERIDO: T. V. TELES COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME, TAMAR VIEIRA TELES Visto. 

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  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031169-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ELIANE COSSETIN (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: 1031169-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE COSSETIN 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 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: 1031169-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ELIANE COSSETIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031169-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIANE 

COSSETIN 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016167-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILVANIA DOS SANTOS 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: 1016167-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILVANIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 10h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016167-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILVANIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1016167-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GILVANIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 13/12/2018, 

às 10h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028186-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROGELIO GARCIA (ADVOGADO(A))

TRANSIGUACU TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

EDER TERTOLINO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 
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pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032382-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SIDNEY DA SILVA ALVES (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: 1032382-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY DA SILVA ALVES 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, 27 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032382-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SIDNEY DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032382-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SIDNEY 

DA SILVA ALVES 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, 27 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032428-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANDRESSA DA SILVA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (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: 1032428-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA ANDRESSA DA SILVA 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 de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 27 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1138563 Nr: 26804-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OITI WATANABE, HIROKO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA VIEIRA DE SENA - 

OAB:17.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Revisional de Cláusula Contratual de Plano de Saúde Em Razão da Idade 

c/c Tutela de Urgência promovida por Ioiti Watanabe e Hiroko Watanabe em 

desfavor de Bradesco Saúde S/A, para declarar abusivo o aumento do 

plano de saúde dos autores e para confirmar a tutela antecipada que 

determinou que o valor da mensalidade da requerente contenha 

estritamente os reajustes anuais previstos pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar.Condeno a requerida à devolução do que recebeu a 

maior, referente às mensalidades pagas a partir de julho de 2013, na 

forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros 

de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Considerando que os 

autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c artigo 86, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Cuiabá, 1º de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140456 Nr: 27612-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Kennidy de Almeida 

Santos - OAB:18.890 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7647-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta 

ação promovida por Vicente Gomes de Arruda em desfavor de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para confirmar a tutela de 

urgência que determinou a ré a autorizar a transferência do autor para 

esta Capital por uma UTI aérea (fls. 58/59). Condeno a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053429 Nr: 48095-33.2015.811.0041

 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: ALTOÉ MÁRMORES E GRANITOS LTDA, PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PARISOTTO P. RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON ROGER ALTOÉ - 

OAB:7.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19.133/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Ressarcimento Com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por Altoé 

Mármores e Granitos Ltda e Pedro Altoé em desfavor de Marllon Parisotto 

P. Ramos, para condenar este ao ressarcimento ao autor da quantia de R$ 

2.166,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

moratórios de 1% (um por cento), ambos a contar da transferência (fl. 

28).Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor total do débito apurado, devidamente atualizado, com fundamento 

nos artigos 85, § 2º, 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, 2 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071771 Nr: 56200-96.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VITORINO FERRI, ALCEDINA LUCIANO 

FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação 

promovida por Vitorino Ferri e Alcedina Luciano Ferri em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 6º c/c § 2º, do NCPC, entretanto, fica a 

exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 78-v), 

nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095939 Nr: 8797-97.2016.811.0041

 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: JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ITAU UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos.Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil, converto o julgamento em diligência e passo a sanear o 

presente feito.O réu, Ivan Carlos de Oliveira, apresenta contestação, às 

fls. 42/47, sem preliminares.O corréu, Itaú Unibanco S.A., apresenta 

resposta às fls. 65/71, impugnando o valor da causa, afirmando que nas 

ações de compensação por danos morais o valor atribuído é o da 

condenação postulada, pretendendo que o valor da causa deve ser 

retificado para o valor da dívida combatida.Réplica à contestação a fls. 

86/90.Pois bem. Quanto a impugnação ao valor da causa, não merecem 

guarida as argumentações trazidas pelo requerido, considerando a 

impossibilidade de se determinar as consequências do suposto ato ilícito 

praticado, até porque em caso de sucumbência o valor recairá sobre a 

condenação e não sobre o valor da causa, pelo que, rejeito a impugnação 

ao valor da causa. Verifica-se dos autos a o da coleta de determinada 

prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se 

apurar a verdade real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei.Assim sendo, havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, os réus deverão efetuar o 

depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar 

início aos trabalhos em 10 (dez) dias.No mais, sendo a matéria discutida 

de direito e fatos provados por documental, indefiro a prova oral 

pretendida pelas partes.Após, cumprida as determinações acima, bem 

como apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo 

de 15(quinze) dias e após venham-me o processo conclusos para analise 

da necessidade da produção da prova oral. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157907 Nr: 35028-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

declarar a inexistência do débito questionados nos autos e que deu origem 

à inscrição no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 

38).Condeno a parte ré a indenizar os danos morais, que fixo no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir do evento danoso. Condeno o requerido ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 1º de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 809705 Nr: 16191-63.2013.811.0041

 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: JOADIL SERGIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/112018, às 9:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061376 Nr: 51597-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NILTON DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660

 Visto.

Chamo o feito a ordem

Recebo o aditamento de fl. 172, diante da alegação da Corretora de 

Seguros Sicredi S.A. que a responsável pelo contrato do autor é a Icatu 

Seguros (fl. 59), sendo desnecessária sua intimação para manifestar 

concordância, e determino a inclusão no polo passivo da demanda de 

Icatu Seguros S.A., qualificada à fl. 81, que já apresentou defesa às fls. 

81/107. Proceda-se as alterações necessárias no Cartório Distribuidor, na 

capa dos autos e no sistema Apolo.

Após, proceda-se a inclusão do advogado da corré Icatu Seguros S.A. na 

capa dos autos e sistema Apolo.

Cumprida as determinações acima, volte-me os autos conclusos para 

saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76697 Nr: 4387-26.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Certifico que na publicação da intimação retro (fl. 475) não constaram os 

nomes dos Advogados das partes, embora estivessem devidamente 

cadastrados no sistema Apolo. Certifico, outrossim, que a Central de 

Praças e Leilões da Comarca de Cuiabá informou a este Juízo que já não 

há tempo hábil para a inclusão destes autos no leilão da próxima 

temporada, razão pela qual esta Escrivania não fará nova publicação da 

aludida intimação. Certifico que, em vista do arrazoado, estes autos 

permanecerão aguardando a indicação das datas da nova temporada de 

leilões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074352 Nr: 57263-59.2015.811.0041

 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: DEBORAH ALMEIDA FIGUEIRA TELES DE OLIVEIRA, 

LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL YOSHIKAZU ITO, ITAU SEGURO DE 

AUTOS E RESIDENCIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17.573, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17.573/MT, GIVANILDO 

GOMES - OAB:12.635, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt

 Vistos.Converto o julgamento em diligência, cumpre registrar que para os 

procedimentos que deixaram de existir com a vigência do novo código de 

processo civil, o § 1º do art. 1.046 do NCPC prevê que as disposições do 

CPC/1973 se aplicarão às ações propostas e não sentenciadas até o início 

da vigência do novo código, assim diante da necessidade de realização de 

prova técnica de maior complexidade converto o procedimento sumário em 

ordinário (art. 277, § 5 do CPC/73).O réu, Manoel Yoshikazu Ito, apresenta 

contestação às fls. 152/160, denunciando a lide Itaú Seguro de Autos e 

Residências S.A.. A denunciada a lide, Itaú Seguro, apresenta 

contestação às fls. 214/222, aduzindo em preliminar a ilegitimidade ativa 

para pleitearem indenização por danos materiais pela perda total do 

automóvel, vez que a Caixa Seguros já efetuou o pagamento de tais 

danos, inclusive já houve o ressarcimento de tais verbas pela ora 

denunciante.Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa para pleitearem 

indenização por danos materiais pela perda total do automóvel, vez que já 

houve o ressarcimento de tais verbas por seus fundamentos entrelaçarem 

com o mérito será analisada em conjunto.Distribuo o ônus da prova, nos 

termos do art. 373 do NCPC para a lide primária.Quanto a lide secundária, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

consoante do NCPC.Constará na futura intimação a advertência contida no 

§ 1º, do art. 385 do NCPC (pena de confesso em caso de não 

comparecimento ou recusa de depor).Oficie-se ao Plano de Saúde Pams – 

Funcef/Caixa Saúde para informar se houve algum pagamento as autoras, 

acerca do referido acidente, como postulado pela denunciada à fl. 

272.Indefiro o pedido de ofício a Seguradora Líder, diante do ofício 

apresentado pela requerida à fl. 283.Após, cumprida as determinações 

acima, bem como apresentado os laudos periciais manifestem-se as 

partes no prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso 

para designação de audiência. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881405 Nr: 17635-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, PASSADORE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉLIO PASSADORE, 

para devolução dos autos nº 17635-97.2014.811.0041, Protocolo 881405, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867295 Nr: 7409-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉLIO PASSADORE, 
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para devolução dos autos nº 7409-33.2014.811.0041, Protocolo 867295, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370085 Nr: 6574-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOACY ARRUDA MARTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA JESUS 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 6574-21.2009.811.0041, Protocolo 

370085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059820 Nr: 50956-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL VIEIRA VALES DA SILVA, VVDS, IZABEL 

VIEIRA VALES DA SILVA, VANESSA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORALINA MARIANO DA 

SILVA - OAB:3786/MT

 Vistos.Converto o julgamento em diligência e obedecendo a sistemática do 

artigo 357 do Novo Código de Processo Civil passo a sanear o presente 

feito.O réu apresenta contestação às fls. fls. 61/174, aduzindo, 

preliminarmente, sobre sua ilegitimidade passiva, vez que o negócio foi 

realizado com a Construtora 3N Ltda. – ME.Réplica à contestação às fls. 

176/178.Quanto a alegação do requerido de ser parte ilegítima para estar 

no polo passivo da demanda porque o negócio jurídico subjacente foi 

celebrado com a pessoa jurídica Construtora 3 N Ltda- ME, considerando 

que o próprio requerido afirma, na sua defesa, que se tornou sócio da 

autora Izabel Vieira Vales da Silva, na suposta compra da de pelo menos 

três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor).No mais, indefiro a realização de prova grafotécnica no documento 

de fl. 180, vez que o requerido não impugnou que o mesmo não tenha sido 

emitido por ele, apenas se limitou a afirmar que não diz respeito as 

tratativas entre as partes.Do mesmo modo, indefiro a perícia para a 

constatação do estado do veículo por falta de amparo legal no 

momento.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 / 12 / 

2018 às 14 : 00 horas. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 213510 Nr: 22877-52.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. ANTERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSALMAT - ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCLÉCIO DE ASSIS 

GARRUCHO - OAB:1619-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar o devedor, oportunizando-o, a requerer o que entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014973-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014973-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. CARLOS AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO, 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 08/12/2016, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do 

IML. No mérito alega a ausência de cobertura para o veículo, ausência de 

nexo, 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 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, esta 

não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 
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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, a ré postula pela improcedência da 

demanda alegando que o veículo que o autor conduzia não possui 

cobertura pelo seguro DPVAT, por ser da categoria de corridas, não 

possuir emplacamento e não efetuar o pagamento do seguro obrigatório. 

Entretanto, independentemente da categoria, bem como do pagamento ou 

não do seguro obrigatório, a indenização se faz devida, vez que trata-se 

de veículo automotor de via terrestre, adequando-se ao disposto na Lei nº 

6.194/74, bem como por não haver distinção específica quanto a 

categoria. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO 

AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. VEÍCULO NÃO 

LICENCIADO E SEM REGISTRO NO RENAVAM. CICLOMOTOR QUE SE 

ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APTO A ENSEJAR 

A INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA QUE SE IMPÕE.(TJ-RN - AC: 20170119806 RN, Relator: 

Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, 

3ª Câmara Cível)”(grifado) 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 08/12/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

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, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

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). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

A. S. C. D. S. (AUTOR(A))

VIVIANE COUTINHO CURVO DA SILVA (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: 1002066-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA, VIVIANE COUTINHO CURVO 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA, menor 

representado por sua genitora VIVIANE COUTINHO CURVO 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 14/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 
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documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e 

a lesão, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

estes a ficha de atendimento médico, entretanto, conforme se verifica ID 

11580041, os documentos se fazem presentes, havendo menção, 

inclusive, ao acidente em questão, o que afasta a presente preliminar. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela pendência documental, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 14/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica de média 

intensidade avaliada em 50%; da estrutura abdominal de leve intensidade 

avaliada em 25%; do membro superior esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido a 

complementação deste, postulando pela desconsideração de lesão no 

membro superior esquerdo, vez que não há provas de sua graduação, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que em análise ao documento, 

constatasse a improcedência de tal alegação (ID 11580041 – Pág. 93), 

sendo devidamente quantificado pelo perito. Assim, caso o pedido fosse 

acatado, apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) 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 
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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 da estrutura 

pélvica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 100%; 25% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura abdominal, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse 

modo: a) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). c) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 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$ 12.487,50 (doze mil quatrocentos 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 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010528-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA MACIEL (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010528-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO SOUZA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDIVALDO SOUZA MACIEL, 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 

17/12/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme mensurado em perícia médica, podendo chegar ao 

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, extinção do feito devido 

à existência de coisa julgada material, bem como falta de interesse de agir 

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, constitucionalidade da medida provisória 

nº 451/2008 e da lei que a sucedeu, 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. A parte ré postula pela extinção do feito devido à existência de 

coisa julgada material, aduzindo que o autor ingressou com demanda 

idêntica a esta perante o juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, a qual já 

foi sentenciada e transitou em julgado. Com relação a isso, de fato tramitou 

ação sob a numeração 393-91.2015.811.0041 (código 951023), perante o 

citado juízo, a qual continha a mesma causa de pedir (vítima de acidente 

de trânsito em 17/12/2014) e pedido desta demanda (cobrança do seguro 
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DPVAT), tendo sido proferida sentença homologatória de acordo realizado 

entre as partes, a qual transitou em julgado em 28/09/2015. Assim, 

cuidando-se de demanda idêntica, com mesmo pedido, causa de pedir e 

partes, ainda que em desfavor de outra seguradora, e já tendo a primeira 

recebido o trânsito em julgado, forçoso reconhecer a coisa julgada. Nesse 

sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA Á COISA 

JULGADA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM 

VIRTUDE DE TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES. COISA JULGADA 

MATERIAL CARACTERIZADA. AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR, 

MESMO PEDIDO E PARTES IDÊNTICAS AINDA QUE AS SEGURADORAS 

CONTRA QUEM AS AÇÕES FORAM PROPOSTAS SEJAM DISTINTAS. 

RESCISÓRIA PROCEDENTE POR OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. 

DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJ-PE - AR: 4847010 PE, Relator: Jovaldo Nunes 

Gomes, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1º Grupo de Câmaras Cíveis, 

Data de Publicação: 04/09/2018)” Posto isso, com fundamento no artigo 

485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Edivaldo Souza Maciel em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 15% (quinze 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, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009800-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (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: 1009800-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MATHEUS LUCAS GUSMÃO 

DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 30/11/2017, 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, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

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) 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 
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afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 30/11/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MATHEUS LUCAS GUSMÃO DE SOUZA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, de modo a especificar o lado da lesão, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que no próprio laudo pericial, em resposta 

ao item II, alternativa a, consta a lesão presente nos documentos médicos 

no lado esquerdo, caracterizando apenas mero erro de digitação do perito 

ao concluir o laudo. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009806-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EDSON SERGIO DA SILVA (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: 1009806-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON SERGIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDSON SERGIO 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 

25/01/2018, 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 
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documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML este assunto será analisado com o mérito por 

com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/01/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que EDSON SERGIO DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido esclarecimento da graduação da lesão, entendo desnecessário 

tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual 

encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

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 
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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, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010876-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDINALDO RODRIGUES DE LIMA (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: 1010876-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINALDO RODRIGUES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDINALDO RODRIGUES DE LIMA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/01/2018, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

inexistência de prova da invalidez, impugna os documentos ilegíveis, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 
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Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna alguns documentos juntados, alegando 

que estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em 

vista que é possível fazer a leitura destes, podendo constatar que se trata 

de documentação médica. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 24/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EDINALDO RODRIGUES DE 

LIMA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica de residual intensidade avaliada em 10%; por lesão neurológica 

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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta por lesão neurológica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). b) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) 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$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000349-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. RITA DE CASSIA PEREIRA DA 

CRUZ SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/04/2017, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido aos fatos não 

decorrerem logicamente a conclusão dos fatos, bem como a falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito 

impugna os documentos juntados, alega a inadimplência do proprietário, a 

inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, a compensação, insuficiência 
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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 autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como da inépcia da inicial devido à 

autora ter ingressado em via administrativa somente quanto às despesas 

médicas e suplementares, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A ré alega 

também que o autor não faz jus ao recebimento do benefício, vez que 

estava inadimplente na época do sinistro, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 25/04/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ 

SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora, em manifestação ao laudo pericial, a parte autora 

tenha discordado deste e postulado por nova prova pericial com avaliação 

por perito especialista, entendo desnecessário, vez que quando da 

realização ela concordou em ser avaliada, estando o presente feito 

devidamente instruído, não cabendo ao autor, apenas por discordar da 

perícia, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal 

pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se 

descabido o pleito de realização perícia médica por médico traumatologista 

e ortopedista, por ausência de motivos a justificar a pretensão. 2. Para a 

designação de novo exame pericial afigura-se imprescindível que a 

matéria não reste suficientemente esclarecida, consoante estabelece o 

art. 480 do CPC, hipótese diversa dos autos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075204487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 

70075204487 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 30/10/2017)(grifado) Sendo assim, 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 
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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 tornozelo 

esquerdo, 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 o autor 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 

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, 

03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019082-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VANESSA PEREIRA DO COUTO (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 SENTENÇA Processo: 1019082-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA PEREIRA DO COUTO 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012004-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

P. V. D. S. (AUTOR(A))

JORDELINA DIAS DA SILVA (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: 1012004-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO VINICIUS DA SILVA, JORDELINA DIAS DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. PEDRO VINICIUS 

DIAS DA SILVA menor representado por sua genitora JORDELINA DIAS 

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 07/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 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, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, impugna os 

documentos juntados, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. O Ministério Público do Estado se manifestou ID 

15447638. 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 
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pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de 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 07/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que PEDRO VINICIUS DIAS DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; 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 
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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%; 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: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) 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$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010961-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. BARROSI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVANIA FERNANDES MACIEL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o mandado de citação 

negativo juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023495-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PERRI SIQUEIRA (AUTOR(A))

VINICIUS COELHO DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020147-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAO FLORIANO CORREA (RÉU)

OTAVIO FLORIANO CORREA (RÉU)

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para 

manifestar acerca do AR juntado no Id.n. 12486487, pleiteando o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019788-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALFY LINO RANZETI (RÉU)

ALFA SEGURADORA S.A. (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009104-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008584-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JANE MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)
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Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018724-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (REQUERIDO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008590-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (ADVOGADO(A))

ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PINA DE LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EXCLUSIVA TEXTIL LTDA. - EPP (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020333-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE FREITAS FERNANDES (REQUERENTE)

JOÃO VITOR POLETINI FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1020333-20.2018.8.11.0041 Valor da causa: $25,400.00 ESPÉCIE: 

[Intimação, Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

JOÃO VITOR POLETINI FERNANDES Endereço: desconhecido Nome: 

FABIO DE FREITAS FERNANDES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Endereço: AGF BARÃO DE MELGAÇO, 2713, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

2713, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 Nome: ALIANCA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A Endereço: BRASÍLIA 

SHOPPING AND TOWERS, SALA 418, SCN QUADRA 5 BLOCO A, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70715-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado, para comparecer à 

audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 11ª VARA CÍVEL CUIABÁ Data: 

03/10/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010610-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação e reconvenção apresentada pela 

Requerida, encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os 

termos da referida defesa e contestar os termos da reconvenção, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032998-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009941-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

MARINA LEHNEN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 
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intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006938-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MIRANDA SALGUEIRO (AUTOR(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011522-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA FERREIRA GUIMARAES DIAS (RÉU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAVALCANTE PERES (AUTOR(A))

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021699-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO HONORIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008594-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO ALECRIM DE SOUZA NETTO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019176-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Vale do Sepotuba (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos das 

referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014177-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016336-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE ROSARIA DA SILVA (AUTOR(A))

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023178-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

KENNER CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016923-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANTONIETA COSTA COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019002-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (AUTOR(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007878-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS (AUTOR(A))

DANIEL GOMES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY JOSE DE FIGUEIREDO (RÉU)

MARCIO AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009624-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009596-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007192-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

J. L. A. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005396-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (REQUERIDO)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (REQUERIDO)

BROOKFIELD ENGENHARIA S.A. (REQUERIDO)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelas Requeridas, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006596-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON (ADVOGADO(A))

JOSE JAIR WEBER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T S ARCO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TANIA MADALEINA DIAS PENHA (CONFINANTES)

ADILSON JOSE AMORIN (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1006596-47.2018.8.11.0041 Valor da causa: $60,000.00 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIR WEBER 

Endereço: RUA QUINZE, s/n, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-648 POLO PASSIVO: Nome: T S ARCO TERRAPLENAGEM 

SANEAMENTO LTDA - ME Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOUZADA, 

3015, - LADO ÍMPAR, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-515 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL:- O autor aduz que reside no imóvel desde 

o ano de 1998 estabelecendo junto com sua família sua moradia habitual, 

inclusive pagando impostos, energia, água e dívidas na Caixa Economica 

Federal, fazendo melhorias e conservação necessária. O autor nunca 

sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem 

quer que seja, sendo a posse manda, pacífica e continua, sem oposição. 

Portanto, reside no imóvel há pouco mais de vinte anos utilizando-o para 

fins residenciais ou sua moradia habitual e de sua família. Requer 

procedencia da ação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO:- Rua 15, 

Quadra 28, Lote nº 17, Jardim Industriário I, nesta capital, objeto matrícula 

44.922, do cartório do 5º Ofício Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da 

comarca de Cuiabá/MT ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA, digitei. 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maisa Izabel Saddi 

Ornellas de Almeida Analista Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010116-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032860-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011257-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERISLAINE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MOISES DE MOURA ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (RÉU)

 

Considerando que a parte autora não cadastrou no sistema PJE a 

demanda Zurich, sendo certo que em sua inicial não traz os devidos 

dados da referida parte - local de citação, viabilizando assim o 

cumprimento das determinações judicias, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, trazendo os dados cadastrais completo da parte ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027549-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA LEANDRO (AUTOR(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por 

Danos Morais proposta por Maria de Fátima Leandro em face de Casas 

Bahia (Via Varejo S/A). As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012461-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DANIELLE RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005220-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (RÉU)

TATYANE FIORI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013263-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014162-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (ADVOGADO(A))

HELENA REIKO HUKAYA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.A.P. DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006647-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))
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DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (RÉU)

DARLA EBERT VARGAS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014046-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

JOAO BATISTA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

JORGE FREDERICO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelos Requeridos Jorge 

e Lourenço, encontra-se tempestiva. Certifico, ainda, que a parte 

Requerida Adelino, mesmo devidamente citada, deixou de manifestar no 

presente feito. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015781-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

DARCI PEDRO COZER (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS COZER (EMBARGANTE)

MARGARETE GADENS COSER (EMBARGANTE)

JOAO PAULO COSER (EMBARGANTE)

FRANCISCO DE ASSIS COSER (EMBARGANTE)

SALETE PIACENTINI COSER (EMBARGANTE)

CELINA JOANA COZER (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN (EMBARGADO)

CARLOS ALBERTO TAKASE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando a apresentação de bem móvel em garantia, 

determino a formalização do termo de caução. Intime-se a parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito 

dos documentos acostados nos Ids nº 14506127, 14506145, 14506163, 

14506191, 14506224, 14506247 e 14506297. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007416-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031948-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

T. R. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZAROEDES PEREIRA GAMA OAB - 725.717.721-04 (REPRESENTANTE)

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 1031948-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 13431827, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/12/2018/, às 11:45 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização 

da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022645-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA (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:1022645-03.2017.8.11.0041 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 – 11121144), 

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: 1006685-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENEDITA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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:1006685-70.2018.8.11.0041 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 – 13381865) , 

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: 1006738-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR RUAS (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:1006738-51.2018.8.11.0041 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 – 13384098), 

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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010189-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE LUCAS AZAMBUJA (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:1010189-84.2018.8.11.0041 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 – 13386429), 

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: 1009792-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FABIO MATEUS DA SILVA FILHO (AUTOR(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:1009792-25.2018.8.11.0041 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 – 13387166 ), 

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: 1014005-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO LUIZ MENEZES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014005-11.2017.8.11.0041 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 – 9616103 ), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

10371639 , 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: 1016300-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

AILSON VICENTE CHAGAS (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:1016300-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10203353 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: 1038612-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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:1038612-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 12368204requerendo 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: 1019994-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDILAINE MARQUES DE TOLEDOS (AUTOR(A))

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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:1019994-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10792749 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: 1024533-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE CIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 1024533-07.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 11154139, 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: 1036926-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

TALITA DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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:1036926-61.2017.8.11.0041 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 – 11900042) , 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12905280 , 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: 1025533-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

IDEVALDO ROCHA MACEDO (AUTOR(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:1025533-42.2017.8.11.0041 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 – 11167394), 

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: 1031305-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

DIOGO PEREIRA BARROS (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:1031305-83.2017.8.11.0041 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 – 11466442), 

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: 1011265-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

RONAIR SIRQUEIRA DE SOUZA (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:1011265-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. A 

fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos documentos 

acostados ao ID - 10310440 , pleiteando o que de direito. Ainda, determino 

que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e documentos 

anexados - ID - 10766320 , 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: 1029658-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EUDES DA CRUZ MONTEIRO (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:1029658-53.2017.8.11.0041 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 – 11472467), 

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: 1034726-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SIMONE DE CAMPOS SILVA (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:1034726-81.2017.8.11.0041 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 – 11892288), 

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: 1034095-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

JORGE DAMASCENO DOS SANTOS (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:1034095-40.2017.8.11.0041 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 – 11896111), 

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: 1034739-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA (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 
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da Capital GABINETE Autos n.º:1034739-80.2017.8.11.0041 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 – 11899049), 

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: 1037287-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FARIAS DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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:1037287-78.2017.8.11.0041 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 – 12362969), 

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: 1037984-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE SOUZA NEVES (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:1037984-02.2017.8.11.0041 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 – 12364993), 

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: 1004261-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA PINHEIRO DOS SANTOS (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:1004261-89.2017.8.11.0041 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 –8677768), r equerendo 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: 1038492-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES CECHIN DE LIMA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1038492-45.2017.8.11.0041 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 – 12365393), 

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: 1038180-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

VITALINO LUIZ DAL POSSO (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:1038180-69.2017.8.11.0041 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 –12365609), 

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: 1018529-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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:1018529-51.2017.8.11.0041 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037750-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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:1037750-20.2017.8.11.0041 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 – 12371687), 

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: 1018511-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BERTOLDO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)
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EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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:1018511-30.2017.8.11.0041 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005121-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

EZI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

LAURA ARENHART SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012808-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

ODICLEITHON DIAS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009505-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ANTUNES DE ALMEIDA (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:1009505-62.2018.8.11.0041 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 –13430172), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13736424, 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: 1017677-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAYTON VINICIUS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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:1017677-27.2017.8.11.0041 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 – 10440580 ), 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: 1011091-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OLIRIA FIRMINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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:1011091-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido ao ID - 9579798 , requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 10330791, 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: 1019300-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO (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:1019300-29.2017.8.11.0041 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 – 10517042), 

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: 1026496-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026496-50.2017.8.11.0041 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 – 10935462), 

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: 1003403-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDENCIO DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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:1003403-58.2017.8.11.0041 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 – 8673590 ), 

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: 1021988-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO NILTON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021988-61.2017.8.11.0041 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 – 10865802), 

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: 1003883-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EREMITA ARDAMIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA GOMES OAB - 395.535.231-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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:1003883-36.2017.8.11.0041 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028235-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (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:1028235-58.2017.8.11.0041 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 – 10936349), 

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: 1026509-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ALTERIVAN CLEMENTINO DA SILVA (AUTOR(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:1026509-49.2017.8.11.0041 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 – 1026509), 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: 1028494-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SOARES DA SILVA DELGADO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1028494-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 10947036, determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024060-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON DE SOUSA FEITOSA (AUTOR(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:1024060-21.2017.8.11.0041 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 – 11102887), 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025534-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

VALDESON FRANCISCO RIBEIRO (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:1025534-27.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 11172215 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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: 1035470-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (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:1035470-76.2017.8.11.0041 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 –11894288), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12777279 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: 1038729-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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:1038729-79.2017.8.11.0041 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 – 12362202), 

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: 1037266-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIA SILVANIA DE ALCANTARA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037266-05.2017.8.11.0041 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 – 12368470), 

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: 1009128-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BRAGANCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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:1009128-91.2018.8.11.0041 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 – 13388935), 

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: 1030847-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

HUGO DA SILVA ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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:1030847-66.2017.8.11.0041 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 – 11468153), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13475657, 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: 1003859-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVILLY DE OLIVEIRA ALMEIDA (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:1003859-08.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 8390578 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: 1020593-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE DEUS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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:1020593-68.2016.8.11.0041 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 – 6044303)(, 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

8010718, 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: 1000192-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO PRADO MARTINS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000192-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 6691919 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID - 9894496 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: 1017274-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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:1017274-58.2017.8.11.0041 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 – 10191092), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

11033744, 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: 1017914-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ELISIO DA ROSA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017914-61.2017.8.11.0041 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 – 10442531), 

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: 1000960-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

WERMESON SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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:1000960-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 7338297 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986328 Nr: 16825-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para, em cinco 

dias, manifestarem requerendo o que entenderem de direito.

 Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1161891 Nr: 36711-39.2016.811.0041

 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: ESPEDITA PAULA FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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. 126/129 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999315 Nr: 23157-71.2015.811.0041

 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: FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUINCHOS LTDA -ME, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINARA ALESSIO PERREIRA - 

OAB:MS/5413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9.946/MT

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Márcia G. Marinho – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132033 Nr: 23876-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MARIA PASQUALON

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 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. 123/127 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.: 1124356 Nr: 20600-77.2016.811.0041

 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: HENRIQUE DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982223 Nr: 15059-97.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DA SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA, RAMIRO DA 

CRUZ E OLIVEIRA, ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Márcia G. Marinho – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963426 Nr: 6230-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 161/168 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.: 56090 Nr: 1486-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DAMASCENA IND. ME, ADEBALDO 

BRILHANTE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Márcia G. Marinho – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987042 Nr: 17171-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA GIACOMINI LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 1.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Márcia G. Marinho – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1002948 Nr: 24677-66.2015.811.0041

 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: ADIB ABRAHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Davi Soares de Miranda - 

OAB/MT 15.123 - OAB:

 Posto isso, REJEITO os embargos e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por Ação Monitória ajuizada por Adib Abrahão, em 

desfavor de Paulo Cesar Barbosa Victorio, e converto o mandado inicial 

em executivo. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 

condenação. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem 

interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei. Nada 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969639 Nr: 9169-80.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT- 9228

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Monitória, 

decreto a revelia da parte requerida Adão Lino de Souza, bem como 

converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 

701 do aludido diploma processual civil.Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Após o trânsito em 

julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento 

sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973388 Nr: 10928-79.2015.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que se trata de ação monitória, em como diante da ausência 

de constituição de título executivo, indefiro o pedido de fls. 90/94.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte requerida, 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.: 983119 Nr: 15427-09.2015.811.0041

 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: FLINT COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. A. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS E 

RELOGIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 65, tendo em vista que a diligência já foi realizada 

pelo juízo, conforme decisão de fls. 49.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte requerida, 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.: 984232 Nr: 16056-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYSSA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

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.: 1001677 Nr: 24114-72.2015.811.0041

 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: VSDM, VALDEMAR CORDEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTES DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA ME, 

NABILA FARES YOSHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - OAB:8524/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992419 Nr: 19610-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 185 de 664



Defiro o pedido de fls. 107/108 e determino a realização de buscas por 

meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada Condor Construções Conservação e Limpeza Ltda. (CNPJ nº 

32.937.609/0001-88) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos, no limite do valor do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, 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.: 1067595 Nr: 54339-75.2015.811.0041

 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 HELENA BASTOS ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

certidão de casamento da falecida Suianny Ormond Moraes, uma vez que 

afirma que esta era casada.

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.: 1040687 Nr: 41909-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL PEDRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIACHUELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977166 Nr: 12694-70.2015.811.0041

 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: COOPERFITNESS COOPERATIVA DOS PROFESSIONAIS 

DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMA SPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150953 Nr: 32112-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com estes fundamentos, ante a ausência de provas que respaldem a sua 

pretensão e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Revisão de 

Débito C/C Danos Morais ajuizada por João Paulo da Silva em face de 

REDE CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A, revogando a 

eficácia da liminar concedida.Condeno o autor ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.Transitado 

em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011381-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca da petição datada de 13.09.2018, id. 15311306 e 

seguintes, nos quais os Executados oferecem bens a penhora. 

Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021379-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER STELATO ELIAS (EXECUTADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA ELIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Executada ROSA MARIA ELIAS para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o disposto no artigo 914, §1º do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que o documento de id. 15614623 e 

seguintes, todos datados de 27.09.2018, devem ser distribuídos por 

dependência a estes autos, e não juntado como pedido. A seguir, 

transcrevo o mencionado artigo: "Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal." 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Cuiabá-MT, 3 de outubro de 

2018

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (ADVOGADO(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 186 de 664



Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026503-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KESIA ADRIANA 

CAMARCO THIMMIG, SERGIO SANTOS FERNANDEZ RÉU: ITAU UNIBANCO 

S/A As guias relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo - Yasmin. Vistos etc... 

Trata-se de Ação Declaratória sem pedido de antecipação de tutela. 

Assim, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de id. 15387174 e seguintes, datados de 

18.09.2018. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022358-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO MARKETING VEND. PREST. SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003055-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SITO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022659-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL LUIZ MEDRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito 

nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015659-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINE CASSIANNO PORTELA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 187 de 664



depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013225-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835386 Nr: 40557-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BARROS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do Laudo de fls. 131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 379852 Nr: 16083-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BICALHO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYDIA CRISTINA DE SOUZA 

NANTES SANTOS - OAB:13689/MT

 Intimação da parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o 

recurso de apelação cível de fls. 142/145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804623 Nr: 11084-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PAULO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da certidão de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805170 Nr: 11633-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M PITHAN SERVIÇOS - ME, MAURO PITHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

711432/2018.

Às fls. 247/248 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12700 Nr: 1833-84.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALECRIM LTDA, Paulo Duarte 

Alecrim, LIGIA D. DUARTE ALECRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos, etc.Inicialmente, tenho que a pessoa jurídica e Paulo Duarte foram 

citados às fls.50.Não obstante ao requerimento de fls. 508 e, apesar de o 

artigo 247 do CPC/2015 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)”.Assim, com fulcro no artigo 829 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pleito de fls. 508.Com efeito, INTIMO o 

exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, no 

prazo de 15 dias. Empós, TUDO CUMPRIDO, expeça-se CARTA 

PRECATÓRIA à Comarca de MANAUS/AM com o prazo de 120 dias e 

finalidade de citação da executada e demais atos, no endereço descrito 

às fls. 508.Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via 

Malote Digital, devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao 

recolhimento das custas necessárias à distribuição naquela Comarca, bem 

como, das diligências do Meirinho, daquele Estado, bem como comprovar o 

seu pagamento, no prazo de 15 dias.Após, aguarde-se o retorno da 

missiva.Em caso de silêncio, intime-se o exequente pessoalmente (via 

Correio com A.R) para que promova ao andamento do feito em 05 dias, 

sob pena de extinção.Após, com a juntada do A.R, venham-me os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71056 Nr: 3335-29.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCINIO DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA, PIERO 

VINCENZO PARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão DECLINATÓRIA nos autos em apenso, qual seja, 

Código nº 71062.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746129 Nr: 43312-37.2011.811.0041

 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): M A DUIM ME, MARCO ANTONIO DUIM

 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: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Vistos etc...O exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros dos executados(...)Com efeito, considerando que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou 

valores ínfimos (R$ 44,75), procedo ao desbloqueio do referido 

valor.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)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 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 DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 990917 Nr: 18935-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ...De tal sorte, considerando que o feito em baila foi ajuizado apenas em 

face dos avalistas e não da empresa em recuperação, não há ensejo à 

pretensão dos embargantes quanto a suspensão, tampouco se fala em 

conexão de ações.Sendo assim, INDEFIRO o pleito.Intimo o exequente para 

que se indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias 

e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo.Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o Banco pessoalmente, via A.R, para 

que promova à movimentação do feito, no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 1519-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA, PIERO 

VINCENZO PARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER - OAB:, 

FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI 

- OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, JOSÉ PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - 

OAB:4636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 (...) Em primeiro lugar, INDEFIRO o requerimento constante da capa dos 

autos, haja vista que tais pesquisas já foram realizadas às fls. 210/244. 

Ademais, é evidente que a finalidade da recuperação judicial é que a 

Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego necessário 

para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a presente ação 

(execução) continuasse neste Juízo Especializado, o devedor poderia ver 

frustrado os objetivos da recuperação judicial (em trâmite no Juízo 

Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores etc. 

Desta feita, considerando-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao 

Juízo universal da recuperação judicial decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e, com o fito de evitar 

eventuais tumultos e confusão processual a declinação da competência é 

a medida que se impõe. Nessa linha, por tudo que dos autos consta, ficou 

objetivamente esclarecido que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São 

José do Rio Claro/MT (falência e recuperação judicial) tem competência 
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para processar e julgar a presente ação. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: (...) Posto isso, com fundamento no 

princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 

11.101/15, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao 

nobre Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT 

(Falências e Recuperação Judicial) procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117454 Nr: 6447-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. AGROP. E HORTIFRUTIGRANJEIRO DA 

BAIXADA CUIABANA, OLETE BENEDITO VENTURA, Lázaro Soares 

Sobrinho, JOÃO BATISTA BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814/MT, SABINO 

DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, DEFIRO o pleito de fls. 193/194 para averbação da 

penhora do imóvel - matrícula nº 32.296 – R. G. I do 5º Oficio da Comarca 

de Cuiabá/MT, para tanto, o exequente deverá recolher os emolumentos 

necessários à anotação/restrição.

 Ademais, tendo em vista o teor da certidão de fls. 186, NOMEIO como 

perito engenheiro agrimensor GILMAR PINTO CABRAL, CNP/MT nº 013104, 

t e l e fones :  3028 -1820 ,  3028 -2994  e  9919 -40 4 5 ,  e - m a i l 

gilmarpintocabral@gmail.com e engeagri@gmail.com, intimando-o para 

apresentar a proposta de honorários, no prazo de 05 dias.

Com a proposta, intime-se o Credor para que efetue ao pagamento dos 

honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Consigno, ainda, que nos termos do art. 504, §1º da C.N.G.C/MT a 

integralidade dos honorários periciais somente será levantada após a 

resposta de possíveis esclarecimentos solicitados pelas partes.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para análise do 

pleito referente ao pedido de praceamento e demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423895 Nr: 8151-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNHARD KURTZ, JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA, 

ADÃO JACOBOWSKI, ELIZABETH KURTZ, BERTRIZ KURTZ, FRIEDEL 

KURTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:15982, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolos 

nº 1324686, datado de 13/08/2018 e 1325141 datado de 14/08/2018) em 

que o Banco credor requer a suspensão do feito.

Com efeito, tendo em vista que a presente ação já transitou em julgado às 

fls. 274, os requerimentos constantes da capa dos autos não merecem 

guarida, razão pela qual o INDEFIRO.

Ademais, ante as manifestações das partes e certidão da contadoria, 

NOMEIO o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail 

fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição/liquidação, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias.

Em seguida, intime-se o Banco para que efetue ao pagamento dos 

honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044405 Nr: 43660-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição 

inicial e JULGO e DECLARO EXTINTOS estes Embargos do Devedor 

propostos por SANGO KURAMOTI E OUTRA em face de BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL S/A, o que faço com amparo legal no art. 485, I, 

do CPC.Proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias, conforme 

orientação da CGJ, de forma que o Estado possa receber seu 

crédito.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355748 Nr: 26205-82.2008.811.0041

 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): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT

 (...) De início, faço salientar que o incidente de falsidade é disciplinado 

pelo atual art. 430 e 433 do Código de Processo Civil (antigos 390 a 395 do 

CPC/73), podendo ser arguido pela parte interessada a qualquer tempo e 

grau de jurisdição. In casu, observa-se que o incidente de falsidade 

arguido pelo executado, tem como escopo reconhecer a falsidade dos 

documentos de fls. 15/19 apresentados pelo Banco, referentes à Cédula 

de Contrato Bancário nº 002.188.051. Ademais, verifica-se que tais 

argumentações revelam-se, a princípio, relevantes para o deslinde da 

causa, considerando que a pretensão do requerido/executado pode pôr 

fim a presente execução quanto ao avalista Fábio. Posto isso, não 

obstante a similitude das assinaturas constantes nos documentos 

acostados pelo Banco (fls. 15/19), com fito de evitar nulidades futuras, 

NOMEIO o Perito Grafotécnico - Sr. ANTONIO RAMOS CORREIA, que pode 

ser encontrado na Secretaria de Segurança Pública – POLITEC, telefone 

065-3613-1214 e/ou 65-99977-9294, antonioramoseng@terra.com.br, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

157 do Código de Processo Civil/15, assim como apresente sua proposta 

de honorários, se for o caso. Após, intime-se o Banco para que promova 

ao pagamento dos honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio 

on line. Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para 

designação do início dos trabalhos e demais deliberações. Intimem-se as 

partes desta decisão. Sem prejuízo, aguarde-se o deslinde da referida 

questão de falsidade para posteriormente expedir mandado de 

constatação nos termos do requerimento de fls. 185/186. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 285031 Nr: 7717-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO, PAULO 

SÉRGIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Vistos etc...

Em observação ao pleito de fls. 103, intimo o exequente para, no prazo de 

15 dias acostar aos autos a matrícula atualizada do imóvel registrado sob 

o nº 8.010 (fls.09), bem como apresentar a planilha atualizada do débito, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse, bem como, no 

mesmo prazo a juntada de custas de distribuição da carta precatória para 

Rosário Oeste para penhora, avaliação e demais atos, devendo 

acompanhar as diligências do Meirinho naquele juízo.

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.: 378732 Nr: 14833-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO, 

LAUREANE ASSUNÇÃO MARQUES

 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: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolos nº 1039684 e 1039700, ambos datados de 19/09/2018), a qual 

defiro e excluo o causídico Irajá Rezende.

Considerando que os pedidos da parte devem estar devidamente 

adequados à realidade do feito e não lançados por meio de mera ilação, 

apesar de ter acesso ao caderno processual, NÃO CONHEÇO do pedido 

de fls.151.

Ademais, INTIMO o exequente para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias, manifestando-se sobre as pesquisas realizadas via 

ANOREG e INFOJUF – IR, sob pena de extinção, firmando, inclusive, que 

requerimento genérico, não será conhecido e, portanto, tido como 

inexistente, dando azo a sentença extintiva.

Decorrido o prazo, intime-se o credor, pessoalmente, via correio com A.R, 

para que se manifeste no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio, com a juntada do A.R venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107906 Nr: 13814-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida às fls. 89/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95625 Nr: 3263-08.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação cível de fls. 299/319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406148 Nr: 37450-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIC ARQUITETURA INCORADORA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, IVAN MARQUES VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante o pleito de fls. 132, INTIMO o exequente para que 

se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à manutenção do requerimento 

de penhora do imóvel nº 33.267, haja vista, que com todas as pesquisas 

realizadas, trata-se de único bem (residencial), portanto, com sérios 

indícios de se tratar de bem impenhorável, SALIENTANDO, que o 

prosseguimento dos atos expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco, 

suportando o ônus dessa constrição.

No mais, intimo a exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, informe nos autos a existência de bens passíveis de serem 

penhorados assim como requeira o que de direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, a SUSPENSÃO do feito nos termos do 

art. 921 do CPC/2015 é a medida que se impõe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 178102 Nr: 25677-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF DA SAÚDE MT UNICDED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE CARVALHO, ADRIANA 

CARVALHO GARCIA, JOSÉ ADAIR TESTA, LUZENILDA FÁTIMA SOUZA 

TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - 

OAB:6692/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições da exequente quanto à averbação 

premonitória quanto ao bem alienado descrito às fls. 347 (Protocolos nº 

748657/2018, datado de 16/07/2018 e 914911/2018 datado de 

21/08/2018).

Em primeiro lugar, antes de analisar o requerimento de fls. 361, INTIMO a 

exequente para que traga aos autos o extrato com o valor atualizado das 

quotas pertencentes ao executado junto à Cooperativa, assim como a 

planilha de débito atualizada do débito, no prazo de 15 dias.

Com efeito, deverá fazer prova nos autos do quantum é percebido 

mensalmente pelo executado por meio da Prefeitura de Chapada dos 

Guimarães/MT, em igual prazo.

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970630 Nr: 9613-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO PEREIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 191 de 664



- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Vistos etc.

Procedo a expedição do alvará conforme despacho de fls.235.

No mais, cumpra-se a parte final das fls.235, encaminhando o feito à 

Contadoria do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709999 Nr: 2915-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do laudo da Contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799285 Nr: 5703-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Considerando-se o teor da sentença exarada às fls. 84/85, qual seja, 

“(...) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo SUSPENDO-A PELO PRAZO DE CINCO ANOS, em razão da 

concessão das benesses da assistência judiciária (...)”. E do v. acórdão 

de fls. 110/113, qual seja, “(...) Nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015, 

majoro os honorários para 15% considerando o trabalho adicional 

desempenhado pelos patronos do apelado em segunda instância, 

cobrança que deve ficar suspensa por ser o apelante beneficiário da 

assistência judiciária gratuita (...)”. Senão vejamos: “A Lei de Assistência 

Judiciária não permite a suspensão do cumprimento de sentença, quanto 

aos valores relativos à condenação principal, tão somente pelo fato de o 

devedor ser hipossuficiente” (STJ – 2ª T., REsp 1.110.476, Min. Herman 

Benjamin, j. 28.4.09, DJ 31.8.09)”. Desta feita, ante a suspensão da 

cobrança pelo prazo de cinco anos, procedo à exclusão dos honorários 

advocatícios incluídos no cálculo de fls. 121 e, por essa razão ACOLHO a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Defensoria 

Pública às fls. 122/123 DECLARANDO o valor devido em R$184.259,39 

(posição em 1º de março de 2018). Ademais, intime-se o requerido 

WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento (RUA MARACÁS, Nº 115, BAIRRO PEDREGAL, CEP 

78060-340, nesta cidade), para que no prazo de 15 dias, cumpra a 

sentença, observando-se o valor de fls. 123 vº, que deverá ser atualizado 

na data do pagamento, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Após, retornem-me os autos conclusos para 

realização de bloqueio on-line, se for o caso –fls. 120. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1153272 Nr: 33178-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDOMARLLOS GUIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Considerando-se as manifestações de fls. 139/143 e 148/149 remetam-se 

os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o débito/crédito em favor 

do Banco nos termos da sentença de fls. 96/101.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Consigno, que o montante vinculado aos autos perfaz o valor de R$660,41 

(Posição 02/10/2018).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722529 Nr: 18070-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FAUSTO 

ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS - OAB:OAB/MT 14738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado Fausto André não prestou esclarecimentos 

quanto a intervenção nos autos perseguindo valor a que não tem direito, 

determino o encaminhamento de cópia dos autos à partir das fls.201 e 

deste despacho à OAB para as medidas que julgarem cabíveis ao caso.

No mais, 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 Banco 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, ante reiteração dos dados bancários de fls. 220, procedo à 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de, expeço o 

necessário Alvará Judicial em nome 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.

Após, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 953078 Nr: 1535-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES RIBEIRO

 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: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls.149/179 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773697 Nr: 26859-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 
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BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE 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, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122249/RJ, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96.864/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 916023/2018, datado de 21/08/2018).

Ademais, ante a concordância da causídica às fls. 706, DECLARO 

QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios em favor da causídica 

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 o Banco 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, 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.: 987742 Nr: 17555-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos etc.

Ante a sentença de fls.328, procedo a expedição do alvará.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779613 Nr: 33091-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DMYTRO LYSENKO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, JOAO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, 

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9.297

 (...) Vislumbra-se dos autos que os honorários sucumbenciais foram 

fixados em favor do causídico atuante à época João (5º advogado do réu 

durante a marcha processual – fls. 239) na fase de conhecimento do 

processo, tendo sido mantida a referida verba em fase recursal. Nessa 

senda, mostra-se estarrecedora a pretensão deduzida pelo causídico 

Antônio, pretendendo, após o trânsito em julgado, sem prova específica, 

sem sequer comprovar a prática de qualquer ato processual, o 

recebimento de tais verbas, senão vejamos: “ACIDENTE DE TRABALHO. 

REVOGAÇÃO DE PODERES NO CURSO DO PROCESSO. RESERVA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO SOMENTE ENTRE OS 

ADVOGADOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO. Conforme 

art. 23 da Lei nº 8.906/94, os honorários incluídos na condenação 

pertencem ao advogado. Hipótese em que a agravante atuou na condição 

de advogada somente na fase de cumprimento de sentença. 

Descabimento do rateio pleiteado pela recorrente. Decisão a quo mantida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70073880825, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 15/01/2018).” (...) Assim, por medida 

de justiça INDEFIRO o pleito de fls. 291 quanto pleito de desconsideração 

do requerimento do causídico João para ressalva dos honorários 

advocatícios e, INTIMO o causídico João Batista de Moraes para que traga 

aos autos a planilha atualizada quanto aos honorários. No mais, iniciando a 

fase de liquidação de sentença, intimo o Banco, por meio de seus 

patronos (via DJE), para que promovam ao depósito do valor devido – fls. 

293, devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência 

de multa e honorários advocatícios em 10% do valor do débito, nos termos 

do art. 523 do CPC/2015. Em caso de inércia, retornem-me os autos 

conclusos para homologação do cálculo e demais deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822463 Nr: 28634-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JOSE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 836700/2018, datado de 03/08/2018).

Considerando-se as manifestações de fls. 156/161, 165/167 e 170/172, 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o 

débito/crédito em favor do Banco nos termos da sentença de fls. 105/110 

e V. Acórdão de fls.151, que somente majorou os honorários advocatícios 

para 12%.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, consigno que encontra-se vinculado aos autos o montante 

de R$26.337,84.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818311 Nr: 24675-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:20.701/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Ante apresentação dos dados bancários de fls. 143, 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 Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.
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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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752866 Nr: 4741-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W NEITZEL ( W NEITZEL TRANSPORTES), 

WANDERLUCIO NEITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12.549/MT

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls. 126/130 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153072 Nr: 7119-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA ANTUNES GONÇALVES, ARMADOR ATAÍDE 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, Thays Karla Maciel Costa - OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Procedo a liberação dos alvarás conforme interlocutória de fls.648, 

inclusive dados bancários de fls.658.

Transcorrido o prazo de 15 dias e em nada requerendo as partes, 

arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745118 Nr: 42235-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA SERIGRAFIA LTDA. ME, SUZANA DE 

OLIVEIRA FERRAZ, DANILO DE CASTRO FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Procedo a intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 5 (cinco), 

manifeste acerca de fls. 572/591.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826518 Nr: 32437-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do laudo da Contadoria.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7553-75.2012.811.0041 – CÓDIGO 755519

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EXECUTADO(A, S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

ME e LUIZ CARLOS DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Cuiabá Center Assessoria Empresarial Ltda Me, CNPJ: 

11774501000141, Luiz Carlos dos Santos, Cpf: 34662758149, Rg: 2.889 

OAB/TO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/03/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 429.322,70

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, de que foram PENHORADOS os direitos dos 

veículos alienados fiduciariamente em nome do executado Luiz Carlos dos 

Santos, bem como um bem imóvel, de propriedade deste, conforme 

descrito e caracterizado no item seguinte deste Edital.

DIREITOS SOBRE VEÍCULOS PENHORADOS:

A) MARCA: M.B./M. BENZ, TIPO: ÔNIBUS, PLACA BYE-8833, RENAVAM 

388858362, CHASSI: 9BM364101HC057602;

B) MARCA: M.B./M. BENZ, TIPO: ÔNIBUS, PLACA KCP4194, RENAVAM 

402347510, CHASSI: 9BM364101HC058847;

C) MARCA: REB/KRONE, TIPO: S. REBOQUE, PLACA HQN-4003, 

RENAVAM 00614748275, CHASSI: 9AUV11830P1022374;

D) MARCA: VW/KOMBI, TIPO: CAMIONETA, PLACA JYE-7234, RENAVAM 

00634128531, CHASSI: 9BWZZZ231SP007704;

E) MARCA: GM/OMEGA SUPREMA GLS, TIPO: AUTOMÓVEL, PLACA 

JYP-4010, RENAVAM 00655278842, CHASSI: 9BGVP35HTTB204677;

F) MARCA: GM/CHEVROLET, TIPO: CAMIONETE, PLACA JYN-5684, 

RENAVAM 00125568088, CHASSI: C144CBR50393B,

G) MARCA: M.B./M. BENZ O 364 11 R, TIPO: ÔNIBUS, PLACA JXA-6269, 

RENAVAM 00145466566, CHASSI: 36411113041120.

BEM IMÓVEL PENHORADO: Lote nº 19, da quadra 79, com 361,20m², 

localizado na Rua Coronel Machado Leite, no Bairro Pedregal, Matrícula 

sob n. 71.024, livro nº 2 – Registro Geral – Cartório do 6º Ofício da 

Comarca de Cuiabá-MT, de propriedade do executado Luiz Carlos dos 

Santos.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AVALIAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11310-43.2013.811.0041 – COD. 804842

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A, S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ARMANDO 

FERNANDES MORO e ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

INTIMANDO(A, S): Armando Fernandes Moro, Cpf: 86662155853, Rg: 

197787 SSP MS; Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda, CNPJ: 

11548972000131; Atlas Agroindustrial Ltda., CNPJ: 05553578000199

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/03/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.814.897,52

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, da avaliação efetivada nos autos, às fls. 387/402 e 

415/416, do seguinte imóvel registrado no Cartório do 7º Ofício de 

Cuiabá-MT.

a) Uma casa residencial matriculada sob o nº 18.976, avaliada em R$ 

410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais).

Eu, digitei. uiabá - MT, 1 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024714-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (EXECUTADO)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Certifique-se nos autos sobre julgamento da Ação de 

Embargos associada ao presente, acostando cópias dos julgamentos e da 

certidão de trânsito em julgado.Em caso negativo, cumpra-se determinação 

abaixo:Analisando os autos, verifica-se que os Embargos à Execução 

associado ao presente foi recebido o recurso de apelação no efeito 

suspensivo. Assim, aguarde-se julgamento integral, da referida 

ação.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032857-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO (EXECUTADO)

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033087-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FACAIA DE MELO - ME (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014721-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAYNE BATISTA SILVA (REQUERIDO)

THEMIS LESSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre documentos acostados aos 

autos, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MOHR LEMES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MILTON NUNES BRANDAO (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025479-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A verba da sucumbência fixada deve ser dividida de forma 

igualitária entre os advogados vencedores habilitados nos autos, salvo se 

houve ressalva quando outorgado ou substabelecido poderes. Intimem-se 

as partes da penhora, conforme detalhamento. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028789-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A forma e prazo para purgar mora já foi definida no despacho 

inicial, tendo o requerido conhecimento, quando citado. De outra banda, 

diante da falta de comprovação atualizada da renda, pois ninguém vive do 

nada, não há como manifestar sobre justiça gratuita. Decorrido o prazo de 

citação, com ou sem pagamento ou resposta, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.1018

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (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, 03.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

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, 03.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (REQUERIDO)

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, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026638-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção,advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi realizada nos autos. Assim, no 

prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005989-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção,advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031346-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO PEREIRA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032635-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA TERESINHA DADALT (RÉU)

ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017064-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão, intime-se a parte requerida para 

regularizar a representação processual no prazo legal, sob pena de 

revelia.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033218-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 
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principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022998-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ARINOS DE CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 450369 Nr: 22960-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

GISELLE FERNANDES DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, NISDARLY FABIANA DA SILVA MENDES, CUSTÓDIA ROBERTO 

DA SILVA, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20.591-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Deverá a parte requerida indicar conta para expedição de alvará, no 

prazo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804842 Nr: 11310-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Armando Fernandes Moro, Cpf: 

86662155853, Rg: 197787 SSP MS; Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda, 

CNPJ: 11548972000131; Atlas Agroindustrial Ltda., CNPJ: 

05553578000199

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1060428 Nr: 51211-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULO SORIANO MARMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 792770 Nr: 46859-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ POLPAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA -M 

E, DALVA DA SILVA GONÇALVES KNOLL, JOSÉ NILTON KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 354565 Nr: 25028-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO KRAUSPENHAR TEIXEIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 804842 Nr: 11310-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249430 Nr: 16775-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COE - CENTRO DE ODONTOLOGIA 

ESPECIALIZADO LTDA - ME, NEUBE APARECIDA JULIANO DOS REIS, 

ALBINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ C. 

N.RIBEIRO, para devolução dos autos nº 16775-77.2006.811.0041, 

Protocolo 249430, 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): 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.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.234/239, no prazo 

legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045097 Nr: 43945-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre a 

retificação dos Cálculos do Contador de fls. 161/163, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 349/350, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087762 Nr: 5087-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica da Carta Precatória expedida nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não há como acolher a pretensão 

da parte requerida por vários motivos. Apesra de estar em recuperação 

judicial, como anunciado nos autos, o bem objeto da alienação fiduciária, 

não se enquadra nos bens de seu patrimônio, por estar apenas na posse 

direta, sendo que o proprietário do referido é a Instituição Financeira.

Na Ação de Busca e Apreensão em conformidade com a Lei n. 11101/05 

§3º, o bem alienado fiduciariamente não está sujeito a recuperação 

judicial. Assim determinando:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.

 § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 

direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso.

 § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as 

condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que 

diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no 

plano de recuperação judicial.

 § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Fato que por si só decai o direito da parte requerida.

Outro ponto não configurado nos autos é a essencialidade do bem. A 

parte requerida além de não questionar a provas acostadas pelo autor, no 

sentido de que o bem dado em alienação fiduciária está na posse de 

terceiro, não demonstrou sua essencialidade em benefício da empresa 

devedora.

Ora, o bem está sendo usufruído por empresa diversa, fato constatado às 

fls.355/394. Razão pela qual, o autor possui direito legítimo de apreensder 

o bem.

Diante do exposto, não acolho a pretensão do autor e determino o 

prosseguiimento do feito, determinando que o autor providencie o 

cumprimento integral da liminar concedida.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117822 Nr: 17839-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 307745 Nr: 16770-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIDES ARAÚJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Vistos, etc.

Em face ao anúncio de morte da parte executada, determino a suspensão 

do feito.

Intime-se o autor para proceder habilitação, nos termos da Lei Civil 

Brasileira, no prazo de vinte dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 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:, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818468 Nr: 24808-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE 

ENESIA PASDIORA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME, 

MASSA FALIDA C. A. GOULART TELECOMUNICAÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATO - OAB:11.094, 

MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifico que não pode prosperar a determinação de 

fl.359, razão pela qual, revogo na sua totalidade e mantenho a penhora 

nos autos, cancelando-se ofício de fl.360, expeça-se o necessário, com 

urgência.

A parte executada vem aos autos às fls.340/346 e alega que o bem 

penhorado é bem de família. O pedido deveria de plano não ser acolhido, 

não só pela intempestividade certificada à fl.353, como também diante da 

ausência de provas de tal fato.

Para considerar bem de família, a parte executada deveria comprovar que 

a impenhorabilidade do bem foi objeto de nomeação junto ao Registro 

Público do bem ou demonstrar através de certidões negativas não possuir 

outros bens. Entretanto, nenhuma das duas formas foram provadas nos 

autos e não há sequer indício da sua impenhorabilidade.

O executado na sua peça defende direito alheio como próprio, pois afirma 

que o bem é de família e que ali reside sua genitora. Desta forma inviável 

de atender sua pretensão, por falta absoluta de qualquer indício de prova 

nos autos.

Intimadas as partes da avalição, certifique-se. Após, atualize-se o débito e 

a avaliação, remetendo os autos à Central de venda Judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796063 Nr: 2409-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA JURIDICA MATO-GROSSENSE, JOSE 

THOME PREDIGER, VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor cumprir no 

prazo legal, determinação dos autos. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 932980 Nr: 50916-44.2014.811.0041

 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): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, 

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência, para o cumprimento da Carta Precatória 

expedida na comarca deprecada de Juara-MT, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 205/208, no prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030076-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021979-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

EVERALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO DAS GRACAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LEILA DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

LOCENIR MARIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LOUREMY VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCEY RIGOTTI MARTINS (AUTOR(A))

DORACI SATURNO MIRANDA (AUTOR(A))

ESTEVINA ALVES (AUTOR(A))

SEBASTIAO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

MADALENA ROCHA CUNHA (AUTOR(A))

ROSICLEIDE SILVA CALIXTO MARTINS (AUTOR(A))

ZILENE ALVES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

ODENIR DA SILVA (AUTOR(A))

CARLA PINTO DE AMORIM (AUTOR(A))

DJALMA GONCALVES DE AMORIM JUNIOR (AUTOR(A))

CREUZA DE ANDRADE DOURADO (AUTOR(A))

PAULO SERGIO DO CARMO (AUTOR(A))

JOSEANDRA APARECIDA CORREA DE AMORIM (AUTOR(A))

ELVIRA BEGALI DOS SANTOS (AUTOR(A))

JANAINA MARIA PINTO DE AMORIM (AUTOR(A))

CILEI ALVES VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

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, 03.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033329-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR FERREIRA DAVINO (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, 03;10;18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033339-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 202 de 664



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, 03;10;18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033394-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO XAVIER ARANTES (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, 03;10;18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033162-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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. Deixou de fixar os honorários advocatícios, pois a ação até então, 

seguiu-se em face de autorização do recurso interposto. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016949-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face a certidão dos autos, desentranhe-se mandado, auto 

de apreensão e certidão de citação, juntando-os ao processo correto. 

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. 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, 03.10.18

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR(A))

GUILHERME PULCHERIO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência do autor, tenho por satisfeita a obrigação 

em face do depósito nos autos, nada mais havendo a ser reclamado. 

Expeça-se alvará e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028835-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 
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por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

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, 03.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028422-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011544-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EFETUAR O RECOLHIMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019707-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (RÉU)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018439-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024748-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (EXECUTADO)

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 

(CINCO ) DIAS, DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028634-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR ULRICH (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028036-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032832-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1032832-36.2018.8.11.0041 Indenização Danos Morais c/c Danos 

Materiais Vistos. Ante a ausência de prova que demonstre a alegada 

insuficiência financeira suscitada pela autora, servidora pública 

aposentada, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, determino que 

INTIME-SE a autora para no prazo de 15 (quinze) dias juntar nos autos 

elementos que corroborem com a referida alegação. Cuiabá/MT, 2 de 

outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033048-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KISZEWSKI MELO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1033048-94.2018.8.11.0041 Monitoria Vistos. 1. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo assinalado no item 1, 

vincular as guias de recolhimento das custas de distribuição nos 

presentes autos, conforme disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, certifique e 

conclusos. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033064-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DE AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1033064-48.2018.8.11.0041 Monitoria Vistos. 1. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo assinalado no item 1, 

vincular as guias de recolhimento das custas de distribuição nos 

presentes autos, conforme disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, certifique e 

conclusos. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033076-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

MARLUCE SOARES DE MELO GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1033076-62.2018.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. 1. Nos termos 

do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder com o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

arquivamento da ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo 

assinalado no item 1, vincular as guias de recolhimento das custas de 

distribuição nos presentes autos, conforme disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021942-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021942-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSANA DOS SANTOS SILVA 

DESPACHO Vistos. Ante a manifestação do Autor, ID 14122691, DEFIRO 

consulta de informações acerca do endereço do executado por meio do 

Sistema INFOJUD, cujo extrato segue anexo. Caso os endereços sejam 

diversos daquele que consta nos autos, renove-se a expedição do 

mandado de busca e apreensão. Em quinze 15 (quinze) dias, o Autor 

promova o cumprimento da medida deferida nos autos e citação da parte 

requerida, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087484 Nr: 4949-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$39.773,75 (fls. 34/35).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá ser promovida a CITAÇÃO POR EDITAL, 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945256 Nr: 57547-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 considerando que o acordo noticiado nos autos encontra-se ilegivel, 

manifestem as partes em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 981024 Nr: 14618-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte exequente para depositar diligencia do 

oficial de justiça ou fornecer meios no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 753698 Nr: 5634-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO MENEZES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 DECISÃO
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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.: 1249942 Nr: 21099-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A, MARISA CAMARGO 

PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:12610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inexiste previsão legal para deferimento do pagamento das custas e taxa 

de distribuição da ação ao final do seu julgamento.

Contudo, a legislação processual, assegurando o direito de ação, prevê a 

possibilidade de parcelamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC .

Ante ao exposto, AUTORIZO o Embargante a promover o pagamento das 

custas iniciais em até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas 

monetariamente, devendo a primeira ser adimplida e comprovada nos 

autos em cinco (05) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação nos termos do art. 290, do CPC.

Após, CERTIFIQUE-SE a tempestividade destes embargos à execução e 

associe-se aos autos da execução de título extrajudicial apontada na 

inicial, vindo ambos à conclusão.

A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema, bem como devido 

cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 305183 Nr: 15357-70.2007.811.0041

 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: BENEDITO JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH - 

OAB:9.208/MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, LEONARDO JOSÉ AQUINO - OAB:9255, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

DESPACHO RETRO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032708-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EMBARGANTE)

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1032708-53.2018.8.11.0041 Embargos Execução Vistos. AGRO BOI 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, representada por DANILO DE JESUS GARAY 

DA SILVA e ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS interpuseram Embargos à 

Execução em face de BANCO BRADESCO S/A, pleiteando, inicialmente 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; 

suspensão da execução e declínio de competência em favor do Juízo da 

1ª Vara Cível desta Capital, em razão da recuperação judicial lá decretada. 

Procedo a associação no sistema dos presentes Embargos a Execução 

Extrajudicial para o qual distribuído por dependência, PJE nº. 

1021654-27.2017. Com relação ao pedido de concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, 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. 

Independente se em recuperação judicial ou não, somente a comprovação 

de insuficiência de recursos para o pagamento das custas dos processos 

autorizam a concessão dos benefícios da gratuidade judicial. A 

recuperação judicial, por si só, não autoriza a gratuidade da justiça à 

Massa Falida. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES 

FÁTICAS. ENUNCIADO 7º DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou 

contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do 

Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o 

fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação 

judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça 

gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1011867, Relatora: Ministra Maria Isabel 

Galotti, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE de 

01/06/2018. 1. Assim, ante a ausência de demonstração pela autora da 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do § 

2º do art. 99 do CPC, INTIME-A para no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar nos autos a alegada insuficiência, através da declaração de 

imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, balanços patrimoniais e 

despesas extraordinárias, entre outros, sob pena de decorrido o prazo, 

sem a devida providência, ensejar no indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 2. No mesmo prazo, a exequente deverá ainda juntar instrumento 

de mandato legível, posto que o colacionado no id. 15641361 apresenta 

inelegibilidade em parte do documento. Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005616-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA (ADVOGADO(A))

KIVILEY EYBINNY ALEXANDRINO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005616-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KIVILEY EYBINNY 

ALEXANDRINO SANTOS RÉU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA DECISÃO Vistos. Interpostos Embargos Declaratórios pelo Autor 

tempestivos, conforme Certidão de ID 15196466. Contudo, os Embargos de 
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Declaração representam o instrumento processual para afastar eventuais 

omissões, obscuridades ou contradições, que possam eclodir de decisão 

judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do CPC. Incabível, no entanto, 

se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva simplesmente alcançar um 

pronunciamento jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada 

ou com o resultado que deseja obter, quando na verdade, está a decisão 

objurgada, exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que 

formaram o convencimento deste juízo. Portanto, sem maiores delongas, 

conheço dos Embargos de Declaração, ID 12355308 porque próprios e 

tempestivos, mas Nego-lhes Provimento porque não vislumbro omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão de ID 12082638. No entanto, nos 

termos do art. 101, § 2 do CPC, outorgo ao Autor, prazo de 05 (cinco) dias 

para recolher as custas e taxas judiciais, sob pena de imediato 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, terça-feira, 1 

de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032578-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS (ADVOGADO(A))

CID DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

ORMANDIR SILVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1032578-63.2018.811.0041 Anulatória Contrato c/c Revisão, Repetição 

Indébito, Indenização e Tutela Urgência Vistos. ESPOLIO DE CID DE 

CAMPOS BORGES, representado pela inventariante ORMANDIR SILVA 

BORGES e ORMANDIR SILVA BORGES interpuseram a presente Ação 

Anulatória de Nulidade de Contrato, Revisão, Repetição Indébito, 

Indenização e Tutela Urgência em face de BRADESCO S/A e BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS, pleiteando, liminarmente, pela consignação 

em juízo da parcela do financiamento do imóvel no valor que entende 

devido e pela proibição de inclusão do nome da segunda ré nos órgãos de 

restrição ao crédito. Pleiteou, ainda, pela concessão da assistência 

judiciária gratuita e pelo pagamento das custas judiciais ao final do 

processo. Síntese necessária. Decido. Visa os autores a revisão das 

cláusulas e dos encargos financeiros cobrados no Instrumento Particular 

de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e 

Constituição de Alienação Fiduciária e Outras Avenças nº. 000770763-0, 

todavia, não apontaram e detalharam as cláusulas que entendem abusivas 

e nem indicaram os valores controversos e incontroversos do contrato em 

questão, conforme determina o § 2º do art. 330 do CPC. Não consta, 

inclusive, da inicial, o valor da parcela que entende devido e que pretende 

consignar em juízo até o julgamento da presente ação, bem como que o 

laudo pericial mencionado não foi juntado nos autos. 1. Dessa forma, 

INTIMEM-SE os autores para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

inicial, a fim de indicar e detalhar as cláusulas que entendem abusivas; 

quantificar os valores controversos e incontroversos do contrato em 

questão, bem como juntar o laudo pericial contábil mencionado, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito. 2. No mesmo prazo, os 

autores deverão ainda, comprovar nos autos a alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos 

termos do § 2º do art. 99 do CPC, bem como proceder a juntada ordenada 

do contrato objeto da presente ação. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032787-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1032787-32.2018.8.11.0041 Revisão Contratual c/c Tutela Antecipada 

Vistos. VITORINA RIBEIRO REIS ajuizou a presente Ação Revisional de 

Contrato c/c Indenização Danos Morais, Repetição Indébito e Pedido 

Liminar em face de BANCO BMG S/A, tendo como objeto contrato de 

cartão de crédito consignado BMG card sob nº. 5313.XXXX.XXXX-9033, 

celebrado em 16/04/2009. Pleiteou como medida de urgência, a suspensão 

dos descontos da sua folha de pagamento do cartão de crédito em 

questão ou a devolução em dobro, até o julgamento da presente ação. 

Pois bem. Antes da análise do pleito liminar, verifico a necessidade de 

regularização da inicial pela autora, uma vez que pretende revisar as 

cláusulas contratuais que afirma serem abusivas com a declaração de 

nulidade das referidas, todavia, não indica quais entende serem abusivas 

e nem fundamenta a sua pretensão. 1. Verifico, ainda, que não foi 

quantificado de forma clara os valores controversos e incontroversos do 

débito, razão pela qual determino que INTIME-SE a autora para no prazo de 

15 (quinze) dias proceder com a emenda à inicial, nos moldes acima 

apontados, nos termos do § 2º do art. 330 do CPC. 2. No mesmo prazo, a 

autora deverá comprovar nos autos a alegada insuficiência de recursos, 

através de declaração de imposto de renda do último ano, extrato 

bancário, etc, para a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita pleiteados nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032810-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1032810-75.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Verifico que não 

consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos 

termos do art. 290 do CPC, INTIMO o autor para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da 

presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032954-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INNOVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1032954-49.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Verifico que não 

consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos 

termos do art. 290 do CPC, INTIMO o autor para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da 

presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá 

comprovar a regularidade da constituição em mora da devedora, juntando 

nos autos informação sobre a notificação extrajudicial acostada no id. 

15683590 e 15683744. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033019-44.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEME DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1033019-44.2018.8.11.0041 Ação Cobrança DPVAT INVALIDEZ Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

MARCELO LEME DE SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. Inobstante a distribuição do feito para esta Unidade 

Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da competência de Vara 

Especializada de Direito Bancário, pois trata-se de matéria eminentemente 

civil em que o Autor postula indenização por acidente de trânsito que 

afirmou ter lhe causado incapacidade permanente. Nos termos do inciso I 

do art. 1º do PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “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. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 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. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Sobre a questão, colaciono julgado do 

TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem 

natureza eminentemente cível”. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 

DJE 17/04/2017) Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processamento e julgamento da presente ação em favor de uma das 

Varas de Feitos Gerais desta Capital, para onde determino a redistribuição 

do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030626-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (RÉU)

ANDRE LUIZ PRIETO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038281-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003932-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PINTO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003932-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRA PINTO 

DE MORAES Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 

14339575, desentranhe-se o mandado de citação da requerida, para 

cumprimento nos endereços indicados no referido ID 14339575, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. II – Intime-se o 

requerente para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou 

fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015388-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014349-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE CORREA DE BRITO (RÉU)

KATIA ARNHOLD CORREA DE BRITO (RÉU)

TOTALSEG SEGURANCA INTEGRADA EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 
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“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014302-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE PAES DE PAULA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1014501-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS (AUTOR(A))

AUGUSTO BOURET ORRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014310-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014310-29.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: RODRIGO SABINO CALDEIRA Despacho Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este 

Juízo não possui convênio com o referido Sistema. II – Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Sistema BacenJud do requerido: - Rodrigo Sabino Caldeira, CPF 

n°. 028.444.221-60. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014760-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GARCIA MARQUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002463-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMITA NEVES FORTES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012109-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON JOSE GOMES (REQUERIDO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026745-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FREIRE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014147-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 
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002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010547-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

MIRIAN BEZERRA DA SILVA 03294532113 (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018977-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035567-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO LEITE DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033093-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL MARRA DA SILVA (EXECUTADO)

ISMAEL MARRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033093-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: ISMAEL MARRA DA SILVA - ME, ISMAEL MARRA 

DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032906-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBE RAFAEL COSTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032906-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: WELBE RAFAEL 

COSTA PINHEIRO Despacho Vistos etc. I – Intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II – Compulsando os autos verifico que o Banco requerente não 

comprovou na exordial a mora do requerido. Sabe-se que a notificação 

(via postal, com aviso de recebimento entregue ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, 

acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) 

ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032957-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032957-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DOMINGOS SAVIO LEANDRO DE OLIVEIRA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033133-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PIMENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033133-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 

PIMENTA Despacho Vistos etc. I – Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II – Compulsando os autos verifico que o Banco requerente não 

comprovou na exordial a mora do requerido. Sabe-se que a notificação 

(via postal, com aviso de recebimento entregue ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, 

acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) 

ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033134-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033134-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033192-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIETE MARIA FERREIRA DA SILVA (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 3 3 1 9 2 - 6 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIETE MARIA 

FERREIRA DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024381-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PAULO TEIXEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035940-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020164-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DAMASCENO MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002694-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

RENE FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036778-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011374-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028736-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (RÉU)

WELLINGTON GOMES DA SILVA (RÉU)

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022543-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

MELINA LEMOS VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022543-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: REALIZA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: WANER PEREIRA DE FREITAS 

Despacho Vistos etc. Tendo em vista que o executado foi devidamente 

citado, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça, ID 12357940, intime-se 

o executado pessoalmente (via Postal, com AR) para se manifestar sobre 

o pedido de desistência da ação pela parte exequente junto ao ID 

13811005, sob pena de incorrer em concordância tácita. Após, certifique 

o necessário e retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 98283 Nr: 13343-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ANNE MATHILDE LTDA ME, AMÉLIA 

CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS, AFRA ROSELY ZEFERINO 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 181 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$ 428.889,17 (quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e 

oitenta e nove reais e dezessete centavos) - que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes às executadas: Buffet 

Anne Mathilde Ltda MT – CNPJ nº 03.023.079/0001-64, Amélia Cristina 

Zeferino de Oliveira – CPF nº 156.868.331-68 e Afra Rosely Zeferino de 

Oliveira – CPF nº 280.534.351-49, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se as executadas, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835734 Nr: 40811-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEANE PEREIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia da executada, que apesar de devidamente 

intimada, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora, tão pouco 

apresentou defesa.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. 66/67 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado - R$ 54.855,70 (cinquenta e 

quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

executada: Liseane Pereira Rios – CPF nº 567.942.311-15, , fls. 05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe, ciência da penhora 
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formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80980 Nr: 2075-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA PAIM BIASI, FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL 

MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE LARA SORIANO, BANCO REAL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BORGES 

MONTEIRO BRITTA - OAB:4261, Anelise Inês Andruchak - 

OAB:OAB/MT 15.178-O, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3.478/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.I – Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado para pagamento dos honorários sucumbenciais (...) 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 227/229 do exequente 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe, 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Pessoalmente intimado, 

conforme aviso de recebimento de fl. 216, vejo que o exequente 

permaneceu inerte, certidão de fl. 217.Intime-se, mais uma vez, 

pessoalmente, e via de seu patrono, 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, sob pena de 

seu silêncio ser interpretado por desinteresse no prosseguimento da 

ação, ocasionando a extinção e arquivamento do feito.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.: 831430 Nr: 37105-51.2013.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.I – (...) 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. 162.II – Após, expeça-se alvará do montante penhorado, 

que se trata especificamente do valor referente aos itens faltantes do 

veículo, indicados às fls. 145/146 (letras A e B), que se encontram 

depositados na Conta Única, em favor do requerido, na forma indicada à fl. 

162, conforme autoriza a procuração de fl. 32, com os rendimentos 

creditados no período. III – Compulsando os autos observo que o banco foi 

devidamente intimado para promover a transferência do documento do 

veículo do Detran/SP para o Detran/MT, defendendo o requerente que 

continua impossibilitado de efetuar o pagamento do IPVA e trafegando com 

o veículo de forma irregular, consoante comprova o extrato de fl. 89. (...) 

Defiro o pedido de penhora online da multa diária fixada, constante de fls. 

166/168 do requerido 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 (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780807 Nr: 34375-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102-B/PR

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 37.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766314 Nr: 19063-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIAS PETRONÍLIO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772683 Nr: 25798-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DA SILVA DURO - 

OAB:131362/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 

76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado CRISTIANO DA SILVA DURO, 

OAB/MG 131.362 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828951 Nr: 34795-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COMÉRIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. - ME, GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 125741 Nr: 13816-41.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA MARIA DE BORGES ADRIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737692 Nr: 34208-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMAS TOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

MOISÉS ALVES RIBEIRO, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA CUNHA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063765 Nr: 52651-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado LUIZ CARLOS EHRET 

GARCIA, OAB/MT 16394 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração lhe outorgando poderes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778453 Nr: 31857-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BALBINO DOS SANTOS ME, NILTON 

BALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099750 Nr: 10475-50.2016.811.0041

 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): RICARDO DA COSTA SILVA, FABIANA SALES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455356 Nr: 26561-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTRA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, DORALICE SOUZA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LUISA GIRARDI - 

OAB:6985, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 52, apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 923-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ABRAÃO BRITO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de CITAÇÃO de fls.148 devolvida pela ECT 

pelo motivo "MUDOU-SE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 963907 Nr: 6465-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar sobre 

as petições de fls. 172/173 e 174/175, no prazo legal, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149213 Nr: 31348-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. GUIRALDELLO LTDA, MARCOS APARECIDO 

GUIRALDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado EDUARDO ALVES MARÇAL para que regularize a sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser 

desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, tendo em vista 

que não consta nos autos procuração "ad judicia ou substabelecimento de 

advogados com procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1059774 Nr: 50930-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHEIRI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 6041-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o executado comprovar nos 

autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos doa art.854 §3ª II do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de requerer o que 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747804 Nr: 45069-66.2011.811.0041

 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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

CARLOS EDUARDO GOMES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824263 Nr: 30327-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em31/07/2018) requer de dilação de prazo ( 60 dias) cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1055618 Nr: 49013-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, EDMILSON GONÇALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ 

- OAB:16.988 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265982 Nr: 23713-88.2006.811.0041

 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: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE DA 

BAIXADA CUIABANA - EM LIQUIDAÇAO, LUIZ ANTONIO CARNEVALE, 

SEBASTIAO MARCOS S. CAMPOS, SERGIO DE SOUZA ANTUNES, 

ERNESTO FARIA F. JUNIOR, ADRIANA MARIA C. B. LIMA, PEDRO CARLOS 

FRANCESCHINI FILHO, ERLICE ROSALIA VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que o "NÃO EXISTE O 

NÚMERO" do endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700519 Nr: 35142-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMINE ARQUITETURA, ILUMINAÇÃO E 

INTERIORES LTDA, ANDRÉ ANTONIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - OAB:, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13.196

 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024638-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024638-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CRISTIANE MARIA DIAS DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, 

constante no ID 14233464, para tentativa de localização e possível 

inclusão de restrição junto a veículos em nome da executada: - Cristiane 

Maria Dias da Silva – CPF nº 967.660.001-63. Visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar sobre 

o resultado da consulta no Sistema Renajud, dando o regular andamento 

ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032803-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032803-83.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as conseqüências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Em que pesem os 

argumentos expendidos pela requerente em sua inicial, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

Banco requerido. IV – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. V – 

Proceda também a Secretaria a anotação de prioridade de tramitação, 

consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032806-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032806-38.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Vitorina 

Ribeiro Reis ingressou com Ação de Revisão Contratual c/c Indenização 

por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Liminar em face 

de Banco Pan S/A. Afirma a requerente que firmou com o Banco Cruzeiro 

do Sul um contrato de cartão de crédito com autorização para desconto 

em folha de pagamento, recebendo dois saques autorizados, um de R$ 

1.026,00 em 15/07/2009 e outro de R$ 2.300,00 em 02/02/2010, 

iniciando-se os descontos em sua folha por este em maio/2006. Que 

utilizou-se do cartão e efetuou compras de 2008/2012, deixando de utilizar 

deste há muito tempo. Alega ainda que nunca recebeu um cartão do 

Cruzeiro do Sul, que nunca foi informada da cessão de crédito ao Banco 

Pan, que não recebeu informações que deveria realizar pagamentos 

complementares. Que apesar do valor já pago pela requerente, o 

requerido ainda cobra um valor absurdo, sem haver previsão para fim dos 

descontos. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos 

em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de 

crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do 

pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. 

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito da 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, a 

integralidade do contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Proceda também a Secretaria a anotação de prioridade de 

tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033016-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES ALBERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033016-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: VITOR CHAVES ALBERT Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 15690373, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Rurópolis - PA, com urgência. Cumprida com 

êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas 

homenagens. III – Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de 

origem, observadas as providências pertinentes. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032765-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032765-71.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Sebastião 

Celestino da Silva ingressou com Ação de Revisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de 

Liminar em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Afirma o 

requerente que o valor total de sua fatura nunca reduzia, mesmo com os 

descontos realizados em sua folha, deixando de utilizar de seu cartão de 

crédito desde 2016, que a assinatura no contrato não é sua. Que apesar 

do valor já pago pelo requerente, o requerido ainda cobra um valor 

absurdo, sem haver previsão para fim dos descontos. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 217 de 664



termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos 

em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de 

crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do 

pacto firmado pelas partes, em que o requerente autoriza os débitos. 

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito do 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, a 

integralidade do contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032916-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032916-37.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Sebastião 

Celestino da Silva ingressou com Ação de Revisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de 

Liminar em face de Banco Pan S/A. Afirma o requerente que ao constatar 

descontos em sua folha de pagamento pelo requerido, buscou 

informações acerca deste e verificou que se tratavam de cartão de 

crédito contratado com o Banco Cruzeiro do Sul, adquirido em julho/2013, 

e este informou que não localizou o contrato em seus arquivos. Que 

apesar do valor já pago pelo requerente, o requerido ainda cobra um valor 

absurdo, sem haver previsão para fim dos descontos. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos 

em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de 

crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do 

pacto firmado pelas partes, em que o requerente autoriza os débitos. 

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito do 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, a 

integralidade do contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033174-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033174-47.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Proceda a 

Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece 

a Lei 12.008/2009. IV – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033021-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA (AUTOR(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA (ADVOGADO(A))

JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033021-14.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: 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 polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

indenização por danos morais proposta por Bernardina Jovanil da Rocha e 

José Geraldo Carreiro da Rocha em face de Banco Santander S/A, 

APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A simples colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não 

estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito 

Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação 

de contrato, que a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. 

Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 03 

de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009874-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SCHMIDT (EXECUTADO)

FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009874-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 

ME - ME, JULIO CEZAR SCHMIDT Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 20/07/2023. II – Defiro o pedido junto ao ID 14128616 

e suspendo a execução nos termos do art. 922 do Código de Processo 

Civil. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz 
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Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028125-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

ARI DE ALMEIDA BERGER (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 8 1 2 5 - 5 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARI DE ALMEIDA 

BERGER Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Com base na decisão 

proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de 

Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do 

débito para caracterizar-se a purgação da mora, não sendo suficiente o 

pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido da 

requerida, junto ao ID 13449539, todavia para pagamento da integralidade 

do débito. II – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure o 

cálculo da purgação da mora, no valor total do contrato (quitação), 

aplicando-se a incidência de multa em 2% (dois por centos) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, consoante planilha junto ao ID 

9796792. Vindo o cálculo, intime-se a requerida para efetuar o depósito e 

purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Anoto ainda que defiro os 

benefícios da Justiça gratuita à requerida postulado junto ao ID 13449544, 

ficando, pois, isenta 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. IV – Após, 

cumpridos os itens anteriores, intime-se o requerente para que se 

manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008421-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTENIO FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008421-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUTENIO 

FONTES Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A - CFI propôs Ação de 

Busca e Apreensão em face de Rutenio Fontes, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 13654777. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Indefiro 

o pedido de levantamento do valor referente à diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, tendo em vista não haver nenhum depósito nos autos. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020830-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ELIANE FRITSCH (EXECUTADO)

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020830-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, 

CLAUDIA ELIANE FRITSCH, CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES Sentença 

Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 

14477632. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e honorários 

advocatícios conforme pactuado. Deixo de oficiar ao SERASA e aos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019432-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019432-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EBERSON NASCIMENTO DA SILVA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão em face de Eberson Nascimento da Silva, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 12850648. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000043-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEIDE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000043-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WARLEIDE MENDES PEREIRA 
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Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão em face de Warleide Mendes Pereira, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 12985648. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001022-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J LEONEL PEDROSO - ME (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 0 1 0 2 2 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J LEONEL 

PEDROSO - ME Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de J. 

Leonel Pedroso ME, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

13059861. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013733-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013733-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA Sentença Vistos etc. Aymoré – 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Solange Evangelista de Oliveira, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 14101799. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003431-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA MINIGUINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003431-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: TELMA MINIGUINI 

Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus 

devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 14836475. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016599-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONIR FRANCISCO BRAUN (EXECUTADO)

CLEONIR FRANCISCO BRAUN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016599-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: CLEONIR FRANCISCO BRAUN - ME, CLEONIR 

FRANCISCO BRAUN Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 13387252. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e 

honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de oficiar ao SERASA 

e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022464-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1022464-36.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULA CRISTINA GARCIA SILVA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão em face de Paula Cristina Garcia Silva, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 13695504. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026439-32.2017.8.11.0041

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:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (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 6 4 3 9 - 3 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PREMIER 

PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Busca e Apreensão promovida por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de Premier Pavimentação e 

Terraplanagem Ltda ME. Compareceu o requerente junto aos ID’s 

13961288 e 14010608, informando que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que as partes transigiram 

extrajudicialmente, comprovando a restituição do veículo junto ao ID 

14180734. Tendo em vista o pedido de desistência do feito, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de 

outubro 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 35581-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, objetivando a 

condenação do réu na obrigação de fazer, consistente em promover a 

correção das irregularidades apontadas na Policlínica Dr. Sílvio Curvo - 

Pascoal Ramos e no prédio anexo, Núcleo de Reabilitação, a fim de 

assegurar o adequado fornecimento do serviço de assistência à saúde 

aos moradores da região do Bairro Pascoal Ramos.

 O Autor assevera que os fatos aqui tratados são oriundos do relatório de 

Fiscalização Preventiva Integrada realizado pelo CREA-MT, no ano de 

2005.

Registra que participaram da Fiscalização Preventiva Integrada as 

seguintes autarquias: Conselho Regional de Enfermagem, Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Conselho Regional de 

Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de 

Serviço Social; o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a 

Prefeitura Municipal – SMADES, o Juizado da Infância e da Adolescência 

de Cuiabá e a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá.

Adiante, relata que o Requerido, logo após a primeira visita, foi notificado 

acerca das irregularidades, contudo, realizada nova visita para verificar o 

estado da referida unidade de saúde, a equipe da Fiscalização Preventiva 

Integrada constatou que não houve melhorias ou indícios de um processo 

para saneamento das não conformidades apontadas nos relatórios.

Relata que, em autuação paralela à ação da Fiscalização Preventiva 

Integrada, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

Municipal também elaborou relatório, no qual identificou 235 (duzentas e 

trinta e cinco) não conformidades na Policlínica do Pascoal Ramos.

Esclarece que, em meados de 2006, foram efetuadas diligências pela 

Promotoria de Justiça nas Policlínicas Municipais e as irregularidades 

alhures apontadas novamente foram encontradas, corroborando para o 

contexto caótico da prestação do serviço público de saúde na Policlínica 

do Pascoal Ramos.

Informa ainda, que em julho de 2009, procedeu nova visita a Policlínica aqui 

tratada, oportunidade em que constatou que foram operadas tímidas 

melhorias referentes à reposição de contêiner para lixo hospitalar e 

extintores de incêndio. Naquela oportunidade, foi aferido que, na 

recepção, encontram-se expostos o Alvará Sanitário expedido em 2003 e 

o de Localização e Funcionamento do ano de 2006.

Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, postulou o 

deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o 

Réu adote, entre outras, as seguintes medidas:

- sanar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as irregularidades 

ainda não sanadas pertinentes à Policlínica do Pascoal Ramos, elencadas 

no Relatório de Fiscalização Integrada de fls. 26/30, bem como as 

apontadas pela Vigilância Sanitária Municipal no Relatório Técnico de 

Inspeção de fls. 68/83, observada a necessidade de apresentação da 

documentação exigida nesses relatórios, e as verificadas nas visitas 

institucionais realizadas pela Promotoria de Justiça, conforme relatório de 

fls. 64/65 e 85/86;

 - apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Alvará de 

Localização e Funcionamento da Policlínica do Pascoal Ramos, referente 

ao ano de 2008;

- apresentar, no mesmo prazo supra assinalado, como comprovação das 

medidas adotadas, Alvará Sanitário que ateste a situação de regularidade 

da Policlínica do Pascoal Ramos;

- apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, o alvará expedido pelo Corpo 

de Bombeiros, relativo à prevenção contra incêndio e pânico no local 

mencionado.

Cumprindo o determinado no art. 2º, da Lei nº 8.437/92, o Réu foi 

notificado e se manifestou às fls. 204/211, oportunidade em que, a 

princípio, requereu o indeferimento da medida liminar calcado na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e nos artigos 1º da Lei 8.437/92 e 1º da Lei nº 

9.494/97.

O pedido de tutela antecipada foi deferida às fls. 212/225, determinando a 

obrigação de fazer, nos seguintes termos:

 a)- saneie, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, todas as 

irregularidades ainda não sanadas pertinentes à Policlínica do Pascoal 

Ramos, elencadas no Relatório de Fiscalização Integrada de fls. 26/30, 

bem como as apontadas pela Vigilância Sanitária Municipal no Relatório 

Técnico de Inspeção de fls. 68/83, observada a necessidade de 

apresentação da documentação exigida nesses relatórios, e as 

verificadas nas visitas institucionais realizadas pela Promotoria de Justiça, 

conforme relatório de fls. 64/65 e 85/86;

 b)- apresente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, Alvará de 

Localização e Funcionamento da Policlínica do Pascoal Ramos, referente 

ao ano de 2009;
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c)- apresente, no mesmo prazo supra assinalado, como comprovação das 

medidas adotadas, Alvará Sanitário que ateste a situação de regularidade 

da Policlínica do Pascoal Ramos;

d)- apresente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o alvará expedido pelo 

Corpo de Bombeiros, relativo à prevenção contra incêndio e pânico no 

local mencionado.

e)- para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima 

elencadas, fixo multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).” (SIC).

Em nova manifestação, o Município de Cuiabá informou a interposição de 

agravo de instrumento às fls. 231/329, o qual foi improvido, conforme 

acórdão juntado às fls. 456/465.

O Munícipio de Cuiabá apresentou, tempestivamente, contestação (fls. 

352/390), a qual foi impugnada pelo Ministério Público Estadual (fls. 

392/416).

 Na decisão de fls. 418/419, este Juízo determinou que o Município de 

Cuiabá “apresentasse as informações acerca das medidas cumpridas e 

cronograma detalhado daquelas que ainda pendem de cumprimento, 

inclusive com esclarecimentos acerca do motivo da pendência e data final 

para conclusão, sob pena de indeferimento do pedido de dilação de prazo” 

(SIC) e que as partes indicassem interesse na produção de provas.

 Intimado, o Município de Cuiabá requereu a juntada dos documentos (fl. 

420) e pugnou pela produção de prova oral, acostando aos autos novos 

documentos, em nova manifestação às fls. 430/453.

Por sua vez, intimado para manifestar-se sobre a necessidade de 

produção de provas; pedido de dilação do prazo; e documentos juntados, 

o Ministério Público pugnou pela produção de prova pericial e quanto à 

dilação de prazo, rechaçou os argumentos do requerido, requerendo a 

“aplicação de multa diária”(SIC) (fls. 454/455).

Realizada audiência de conciliação (fls. 467/468), esta restou infrutífera, 

diante da ausência do requerido Município de Cuiabá, oportunidade que foi 

deferida a prova pericial, bem como postergada a análise da necessidade 

de inquirição de testemunhas.

Diante do não cumprimento da ordem judicial, o Ministério Público juntou 

novo Relatório sob n° 043/2011, referente a vistoria realizada na Policlínica 

Dr. Silvio Curvo, elaborado com a participação do CREA/MT, Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, COREN e CRF, atestando que 

a unidade de saúde “permanece apresentado as mesmas não 

conformidades detectadas quando da propositura da presente ação” (SIC) 

(fls. 506/575).

 Instado a indicar profissional na área de perícia, o Conselho Regionais de 

Medicina– CRM/MT informou que não é atribuição do órgão a indicação de 

profissional para o encargo de perito. Entretanto, tendo em vista ser seu 

dever e atribuição de fiscalizar as unidades de saúde, realizou uma 

vistoria na Policlínica do Bairro Pascoal Ramos, encaminhando cópias do 

correspondente termo (fls. 586/590).

Foram encaminhados diversos e reiterados ofícios à Universidade Federal 

de Mato Grosso (fls. 633, 637, 638, 696 e 697), requisitando relação de 

profissionais na área de engenharia sanitária, sendo que foi informada a 

indisponibilidade de engenheiros para tal desiderato (fl. 698).

 Aportou aos autos novo relatório de visita realizado pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM/MT, o qual foi juntado pelo Ministério Público 

às fls. 710/718.

Por fim, foi nomeada a equipe de Fiscalização Preventiva e Integrada do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso, 

aportando aos autos o Relatório Técnico nº 46/2016 de fls. 743/760.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e o Município de Cuiabá 

apresentaram memoriais finais, respectivamente, às fls. 769/770-v e fls. 

771/775-v.

Em suas alegações finais, o Município de Cuiabá requer a extinção do feito 

“em face da existência de fato superveniente desativação da UPA”, como 

restou consignado no laudo pericial, entendendo que esse fato “leva a 

perda do interesse processual da parte autora, perda do objeto da ação” 

(SIC). Por sua vez, o Ministério Público pugna pela procedência do pedido 

vertido na inicial.

 É o relato do necessário. Decido.

Em análise detida dos autos e das argumentações apresentadas pelas 

partes, a fim de dar prosseguimento à tramitação do presente, passo ao 

saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC.

Preliminarmente, impende salientar que, no tocante à alegação de 

inadmissibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, 

essa matéria encontra-se preclusa, uma vez que foi decidido sobre sua 

possibilidade no presente feito, consoante se depreende da decisão 

liminar de fls. 212/225, confirmada pelo acórdão do agravo de instrumento 

nº 41083/200 juntado às fls. 456/465.

No mais, resta pendente de análise a preliminar de falta de interesse de 

agir, diante do fechamento/desativação da Policlínica Dr Silvio Curvo. 

Entretanto, infere-se que a matéria encontra-se umbilicalmente atrelada ao 

mérito da pretensão do autor, de modo que será apreciada juntamente com 

o julgamento do processo.

 As partes foram devidamente intimadas para apresentação de memorais 

finais, de modo que, em análise detida dos autos, verifica-se a 

desnecessidade de outras provas, haja vista que as produzidas no feito 

são suficientes para o deslinde da controvérsia.

 Assim, por não haver diligências a serem realizadas, estando em ordem e 

inexistindo vícios ou irregularidades que possam levar à sua nulidade, o 

feito merece julgamento no estado em que se encontra.

 Tecidas essas considerações, passo ao julgamento do mérito do 

presente processo.

No caso dos autos, o objeto da presente ação civil pública concentra-se 

no pedido de condenação do Município de Cuiabá com vistas a ensejar a 

correção de irregularidades na unidade de saúde do Bairro Pascoal 

Ramos, Policlínica Silvio Curvo e, prédio anexo, conforme petição inicial e 

os diversos relatórios juntados aos autos, visando o adequado serviço 

destinado à saúde da população daquela região.

Primeiramente, conforme consta na petição inicial e documentos que a 

acompanham, foi realizada vistoria integrada que apontaram as seguintes 

irregularidades na Policlínica, Núcleo de Reabilitação e Centro 

Odontológico:

“PRONTO ATENDIMENTO

Recepção:

I. Não dispõe de bebedouro;

Consultório Médico Adulto:

6.Lavatório com sujidade (poeira);

7.Divã com lençol de tecido (não observado n.° suficiente para troca);

10.Não dispõe de estetoscópio e esjigmomanômetro

 Box de Emerência:

13.Não dispõe da relação de medicamentos e materiais de urgência 

escrita, anexo ao

carrinho de emergência;

14.Ralo sem sistema de vedação;

20. Não dispõe de armário suficiente para armazenamento de materiais 

(estéreis,

roupas);

Sala de Coleta:

27.Tubos de coleta armazenados próximo ao sifão da pia;

28.Gaze esterilizada armazenada junto a outros materiais não 

esterilizados, sem

identificação e data de esterilização;

30. Não dispõe de manual de normas e rotinas;

32. Saco plástico armazenando recipientes de coleta de materiais limpos 

armazenados

no chão.

Consultório de Pediatria:

35.Balança pediátrica necessitando manutenção;

36.Lençol de tecido único no divã (com sujidade).

Corredor próximo aos consultórios:

37.Não dispõe de cadeira. para pacientes que aguardam atendimento;

Sala de Pequena cirurgia/ drenagem:

41.Ralo sem sistema de vedação;

42.Vidro da janela sem proteção contra raios solares, impossibilitando 

privacidade do

paciente.

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO

45. Ralo sem sistema de vedação;

Geladeira sem termômetro e sem controle de temperatura;

Insulina armazenada inadequadamente dentro da geladeira;

51. Não possui profissional farmacêutico;

Observação infantil:

57. Sanitário: vaso sanitário sem tampa, ralo sem sistema de vedação, 

ausência de

acessórios para higiene das mãos, abertura no forro do teto, pia com 

bastante sujidade,

cesto de lixo sem tampa e sem acionamento por pedal;

Observação Masculino:
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59. Sanitário: ralo sem sistema de vedação, ausência de acessórios para 

higiene das

mãos, cesto de lixo sem tampa e sem acionamento por pedal, sem papel 

higiênico, sifão

da pia com vazamento;

Observação Feminirio:

64. Sanitário: vaso sanitário sem tampa, ralo sem sistema de vedação, 

ausência de

acessórios para higiene das mãos e papel higiênico, cano do chuveiro 

danificado;

66. Abertura no forro do teto, sem vedação.

Posto de enfermagem:

68.Desativado, sendo que o preparo de medicação e outros 

procedimentos estão sendo

realizados no Box de emergência. No momento, serve como depósito de 

materiais de

consumo.

Repouso médico:

69Área de infiltração próximo ao condicionador de ar;

 72. Sanitário: ausência de acessórios para higiene das mãos, torneira 

com vazamento,

ausência de papel higiênico, ralo sem sistema de vedação, cesto de lixo 

sem tampa e

sem acionamento por pedal.

Repouso Enfermagem:

74. Sanitário: ralo sem sistema de vedação, ausência de acessórios para 

higieniza ção

das mãos, cesto de lixo sem tampa e sem acionamento por pedal, torneira 

com

vazamento;

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL

Expurgo:

82.Ausência de equipamentos de proteção individual (EP1);

83.Não dispõe de padronização dos produtos químicos utilizados, bem 

como de outros

materiais de consumo (ex: embalagem para esterilização);

85. Materiais imersos em solução, sem identificação (glutaron);

Área de preparo/ esterilização/Armazenamento

88. Não realiza validação do processo de esterilização;

92. Não verificado manual de normas e rotinas do setor;

AMBULATÓRIO

Recepção do ambulatório:

100.Presença de fiação elétrica exposta (da televisão);

101.Presença de sujidades no piso;

Sanitário Feminino:

102.Presença cesto de lixo sem tampa e sem acondicionamento por pedal;

103.Ausência de papel higiênico;

106.Ralo sem sistema de vedação;

107.Presença de pia com vazamento.

Sanitário Masculino:

109.Ralo sem sistema de vedação;

110.Presença de cesto de lixo desprovido de tampa e sem acionamento 

por pedal;

111.Ausência de papel higiênico.

Sala de Pré-consulta:

117.Presença de cesto de lixo sem tampa e sem acionamento por pedal;

118.Presença de armário/arquivo de quatro gavetas com oxidação nas 

bordas.

Sala de Vacina:

120. Presença de pia com a cuba entupida e com a torneira com 

vazamento;

Inaloterapia:

130. Pia com vazamento e infiltração na canalização inferior;

134. Ausência de rotina escrita do procedimento de desinfecção dos kits 

de aerossol;

Consultório de Pediatria:

141.Organização precária do armário;

142.Presença de fiação elétrica exposta;

145.Presença de armário tipo prateleiras armazenando vários materiais de 

forma desorganizada e com acúmulo de poeira.

Consultório de Ginecologia:

146.Presença de mobiliário com as bordas oxidadas;

147.Ralo sem sistema de vedação;

152. Presença de cesto de lixo sem tampa e sem acondicionamento por 

pedal;

155.Organização precária da sala.

Sanitário:

156.Ausência de acessórios de higieniza ção das mãos;

157.Ausência de papel toalha;

158.Ralo sem sistema de vedação;

159.Cesto de lixo sem tampa e sem acondicionamento por pedal;

160.Pia com excesso de sujidades.

FISIOTERAPIA

Trata-se de estabelecimento anexo à Policlínica.

176.Forro de madeira sem manutenção devida (frestas e vazamento de 

fezes de pombos

e/ou de outros animais) — risco biológico;

177.Evidenciado pombos entre o teto e o forro (grande número), causando

inconvenientes diversos;

179.Evidenciado paredes com muita umidade devido inadequação do 

sistema de

drenagem (construção em desconformidade com as normas técnicas 

vigentes — ABNT) —houve relatos de inundação desta unidade.

180.Evidenciado fungos nas paredes internas do recinto como um todo 

(forte odor)

causando danos à saúde dos funcionários e usuários — risco biológico;

181.Instalações elétricas ficam danificadas em períodos chuvosos e 

permanecem assim

por algum tempo, interferindo na qualidade do atendimento aos usuários e 

na qualidade

da prestação de serviços por parte dos trabalhadores;

185.Setor de recepção não atende às condições mínimas de conforto aos 

usuários

(ausência de cadeiras);

186.Não há bebedouro nem geladeira para o consumo de água potável;

188. Evidenciado equipamentos sendo danificados em virtude de 

umidade/mofo." (SIC)

Assim, analisando, detidamente, as provas documentais que 

acompanharam a petição inicial, especialmente, os relatórios de fls. 26/30, 

fls. 68/83, fls. 64/65 e fls. 85/86, aliados aos relatórios e perícia que 

aportaram aos autos durante a tramitação do feito (fls. 506/575, fls. 

710/718 e fls. 743/760), constata-se que a “unidade de saúde” 

encontrava-se com estrutura precária e em desacordo com as normas 

técnicas.

Vislumbra-se, também, dos ofícios e comunicações internas oriundas da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, a comprovação da negligência por parte do 

réu em resolver as irregularidades apontadas nos relatórios 

apresentados, pois, remontam do ano de 2005 e, embora a liminar deferida 

em 17/03/2010 esteja em vigor até a presente data, o réu permaneceu 

inerte e ao invés de saná-las, fechou a unidade de saúde, o que acarreta 

prejuízo aos usuários do serviço que são obrigados a se deslocarem até 

outras regiões para o atendimento de saúde, configurando verdadeiro 

retrocesso social.

Desse modo, reputo configurada a resistência do Município de Cuiabá em 

garantir o mínimo de dignidade aos usuários do Sistema Único de Saúde 

daquela região, visto que, além de enfrentarem o notório e grave problema 

de morosidade no atendimento público de saúde, estão sendo 

negligenciados pelo réu, ao desativar a unidade de saúde do Pascoal 

Ramos e não promover a reforma da unidade.

As alegações de defesa do Munícipio de Cuiabá se pautam, 

exclusivamente, em “orçamentários escassos” (SIC), a necessidade 

“prévia dotação orçamentária especifica e suficiente” (SIC), princípio da 

separação dos poderes e do poder discricionário da Administração 

Pública, argumentando que a reforma total ou parcial de Unidade de 

Saúde/ Policlínica é ato discricionário da Administração Pública e que “não 

são necessárias a reforma e nem as demais adequações nos moldes 

propostos ou que não é o momento adequado para que sejam 

implementadas, evidente que não seria permitido ao Poder Judiciário 

substituir a decisão administrativa” (SIC).

Por outro lado, é fato incontroverso nos autos que a Policlínica Dr Silvio 

Curvo foi desativada, em que pese haver decisão judicial determinando 

sua reforma, o que configura, s.m.j., retrocesso do serviço de saúde 

outrora oferecido aos moradores da região do bairro Pascoal Ramos.

No tocante ao direito à saúde, impende salientar que se trata de direito 
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fundamental do ser humano, com nexo indissociável com o mais 

importante dos direitos fundamentais, ou seja, com o direito à vida, de 

modo que, muitas vezes, na prática, se confundem.

A esse respeito, o artigo 6º da Constituição Federal estabelece a saúde 

como um direito social e o artigo 196, a institui como direito de todos e 

dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar 

desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem à redução de 

doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, veja-se:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

 Nesse sentido, o art. 198, da CF/88 estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede e constituem um sistema único, 

descentralizado, com atendimento integral, denominado Sistema Único de 

Saúde – SUS, que, conforme definição do art. 4º, caput, da Lei Federal nº 

8.080/90 é:

“O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Confirmando a natureza de direito humano fundamental e corroborando as 

disposições constitucionais supramencionadas, a saúde é reconhecida 

como direito subjetivo, passível de exigência do Estado (gênero), 

consoante o art. 2º da Lei nº 8.080/90:

 ~

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Essa natureza de direito humano fundamental e de direito subjetivo, 

inclusive, foi citada no Manual de Direito à Saúde, elaborado pelo Ministério 

da Saúde em 2006:

 O direito à saúde, reconhecido como um direito humano fundamental por 

diversos instrumentos internacionais, encontra-se categorizado em nossa 

Constituição no que se convencionou chamar de direitos sociais ou 

direitos humanos de segunda geração. A própria Constituição de 1988 

declara expressamente a saúde como um direito social em seu art. 6º. No 

direito interno, ela reconhece a saúde como um direito humano 

fundamental no seu art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição” (BRASIL, 2003a, art. 6º).

O direito à saúde, como direito social que é, realmente possui a 

característica de exigir do Estado brasileiro ações concretas e efetivas 

para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Deve assim o 

Estado intervir na dinâmica social para a proteção do direito à saúde.

Ao mesmo tempo, a saúde também possui diversas características que lhe 

oferecem contornos de direito público subjetivo. O direito à saúde pode 

ser também considerado um direito público subjetivo (faculdade de agir por 

parte de um cidadão ou de uma coletividade para ver um direito seu ser 

observado) (...) (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde./Ministério da Saúde, Secretaria e Vigilância em Saúde. – Brasília: 

Ministério da Saúde: 2006, p. 50/51)

No tocante à eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais 

relativas ao direito à saúde, incumbe ao Poder Público prover os meios 

necessários à efetivação das políticas públicas nessa área, 

garantindo-se, assim, o mínimo de dignidade humana aos cidadãos.

Nesse sentido, ensina Andréas Joachim Krell:

“Em relação aos direitos sociais, o dispositivo da aplicação imediata ganha 

uma outra função, visto que estes devem ser tratados de maneira 

diferente dos direitos clássicos na defesa contra o poder estatal. Nesse 

contexto, o art. 5º, § 1º, impõe aos órgãos estatais a tarefa de maximizar 

a eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais e criar as condições 

materiais para sua realização.” (KRELL, Andreas Joachim. Direitos Sociais 

e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha; Os (Des)caminhos de um 

Direito Constitucional "Comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 38)

Em suma, indistintamente, todos os direitos fundamentais, aos quais 

integra o direito social à saúde, podem ser imediatamente invocados, de 

modo que a sua realização não constitua mero objetivo do Estado, mas um 

dever concreto e inteiramente vinculado, cuja margem de 

discricionariedade do Administrador é limitada.

Dessa forma, resta evidente a necessidade da reforma na Policlínica Dr. 

Sílvio Curvo – Pascoal Ramos e o prédio anexo (Núcleo de Reabilitação), 

devendo prevalecer o direito constitucional à saúde, não podendo o Poder 

Público demandado paralisar a sua atividade administrativa.

A esse respeito, salienta-se que, mesmo com a liminar deferida em 

22/12/2010 (fls. 212/225), verifico que o Município de Cuiabá não 

procedeu aos atos necessários para realizar a reforma na referida 

Unidade de Saúde, omissão esta, que está gerando grave ofensa ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que os 

pacientes que buscam atendimento médico naquela unidade de saúde têm 

os direitos à isonomia, ao acesso gratuito, universal e igualitário à saúde, 

infringidos, por ineficiência do Município de Cuiabá em ofertá-los, 

sujeitando-os a possíveis complicações de saúde, o que foi agravado com 

o fechamento da Policlínica.

É importante destacar que, por se tratar a saúde de um direito social 

(art.6º, CF/88), não se admite que referido direito seja reduzido ou 

suprimido pela mera discricionariedade da administração na elaboração de 

suas políticas públicas.

 Isto porque a discricionariedade do Poder Público possui limites legais, 

que servem de baliza ao gestor público. Além dos princípios estabelecidos 

no artigo 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência), o Estado brasileiro ainda se 

subordina ao princípio da Proibição do Retrocesso.

No caso dos autos, aplica-se à situação em exame o princípio da proibição 

do retrocesso social, assim explicitado na doutrina de J. J. Gomes 

Canotilho:

“(...) a supressão dos direitos fundamentais, quando invadem a essência 

primordial da pessoa humana como núcleo essencial dos direitos sociais 

(violação do mínimo existente social) encontrará óbice na proibição do 

retrocesso e neste contexto não se pode falar em relativização do 

princípio.” (...)

“(...) a ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de 

contrarrevolução social ou da evolução reacionária. Com isto, quer 

dizer-se que os direitos sociais e os econômicos (ex: direito dos 

trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido 

um determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, 

uma garantia constitucional e um direito subjectivo.” CANOTILHO, J. J. 

Gomes. J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, 

Almedina, item n. 03, p. 320-322.

Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com 

Agravo no 639.337, em que se discutia o direito social da criança, o STF 

estabeleceu um conceito a respeito do tema:

“O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas 

já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A 

cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações 

positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o 

direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação 

desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os 

níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham 

a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. […] Em 

consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os 

direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, 

também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 

preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou 

parcial - os direitos sociais já concretizados”.

Nesse contexto, não pode o réu Município de Cuiabá se abster de 

promover o saneamento das irregularidades na unidade de saúde, em 

questão, muito menos desativar o serviço, sob pena de restringir o direito 

a saúde, essencial a dignidade e integridade dos usuários.

 Além do mais, no que tange à alegação de inexistência de recursos por 

parte do Município de Cuiabá, esta deve ser comprovada, ao que o 

Ministro Eros Grau chamou de exaustão orçamentária, (1993. p. 59).

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou, in verbis:

[...] É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além 

de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – 

depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 

subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 

comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
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pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 

limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 

texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, 

em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade 

financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele 

o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 

inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 

cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, 

desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, 

pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente usando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. [...] (STF, ADPF n. 45, Rel. Min. Celso de 

Mello, julg. 29.04.04)

Outrossim, até para prestigiar a robustez das determinações judiciais é 

cediço que, com base no art. 536, § 1º, do NCPC, pode o Juiz tomar as 

providências cabíveis e necessárias para ver assegurado o resultado 

prático ou a efetivação da tutela específica concedida.

Assim, a fim de compelir o ente público a cumprir a ordem judicial, deverá 

ser determinado o bloqueio de valores para assegurar o integral 

cumprimento desta sentença, devendo ser tomadas as providências 

essenciais pelo Município de Cuiabá, a fim de que seja realizada a reforma 

na Policlínica Dr. Sílvio Curvo - Pascoal Ramos, com o objetivo de fornecer 

tratamento de saúde mais eficaz aos pacientes, de maneira que suas 

necessidades sejam satisfatoriamente providas.

Ademais, ao interpretar, sistematicamente, a Constituição Federal, impende 

salientar que o princípio da eficiência requer da Administração Pública o 

oferecimento aos cidadãos dos serviços públicos que venham a garantir o 

máximo de qualidade de vida possível, logo, não resta outra saída ao 

Poder Público, sobretudo se tratando de pessoas desprovidas de 

condições financeiras para suportar os encargos econômicos do 

tratamento, senão considerar essa necessidade e implementar os 

serviços de saúde eficientes à respectiva demanda apresentada nesse 

setor.

Inclusive, no julgamento do agravo regimental na Suspensão de Tutela 

Antecipada n.º175 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes, ao relatá-lo, deixou claro que, na maioria dos 

casos de “judicialização” de demandas sociais na área de Saúde, não há 

uma interferência inconveniente do Poder Judiciário no Poder Executivo, 

mas, tão-somente, determinação judicial do efetivo cumprimento de 

políticas públicas já existentes. Senão vejamos, in verbis:

“Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos 

setores envolvidos, ficou constatada a necessidade de se redimensionar 

a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na 

maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão de uma 

omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do 

direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária determinação judicial 

para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, não se cogita 

do problema da interferência judicial em âmbitos de livre apreciação ou de 

ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de 

políticas pública.

Esse foi um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates 

ocorridos na Audiência Pública-Saúde: no Brasil, o problema talvez não 

seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do 

Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em 

matéria de saúde, pois o que ocorre, na quase totalidade dos casos, é 

apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de políticas 

públicas já existentes. Esse dado pode ser importante para a construção 

de um critério ou parâmetro para a decisão em casos como este, no qual 

se discute, primordialmente, o problema da interferência do Poder 

Judiciário na esfera dos outros Poderes”

 A rigor, o Judiciário, quando chamado a promover a efetividade de 

políticas públicas, não invade competência do Legislativo ou do Executivo, 

uma vez que apenas exerce uma função de soberania do Estado, a fim de 

que o direito fundamental do cidadão tenha eficácia plena.

Sobre a ausência de usurpação de outros Poderes pelo Poder Judiciário, 

oportuno o ensino de Dirceu Pereira Siqueira, senão vejamos:

Não se trata de atuar como legislador, nem de interferir ou usurpar a 

competência do Poder Legislativo, pois no Estado Democrático 

contemporâneo as funções do Poder Judiciário já não comportam os 

limites que lhe foram estabelecidos pelo Estado Liberal; na atual 

democracia a manifestação do Poder Judiciário revela-se necessária até 

mesmo para a consecução dela própria, sendo essencial para o sistema 

dos freios e contrapesos (checks and balances), próprio da teoria da 

separação dos poderes.

Óbvio que a tripartição dos poderes, ao invés de impedir a função 

normativa das decisões judiciais, a convalida. Há, porém, que se fazer 

uma leitura flexibilizada da teoria, em conformidade com os padrões 

sociais e democráticos atuais e não mais com a higidez com que foi 

concebida.

Cabe ao magistrado não a possibilidade, mas sim a necessidade, o dever 

de atuar como legislador positivo, efetivando o texto constitucional de 

1988, especialmente no tocante aos direitos fundamentais que não 

poderão, de forma alguma, ser desprezados pelos demais poderes, 

especialmente pelo Poder Executivo. (Siqueira, Dirceu Pereira. Tutela 

Coletiva do direito à saúde. Franca: Lemos e Cruz, 2011, p. 268-270)

Muitas vezes o Poder Executivo deixa de atuar de forma a efetivar direitos 

fundamentais necessários à vida do indivíduo e, com isso deixa de cumprir 

seu papel essencial: alocar recursos de maneira viável ao cumprimento e 

efetividade daqueles direitos trazidos pela Constituição de 1988, como 

ocorre com o direito fundamental à saúde.

Nesses casos, incumbe ao Poder Judiciário atuar efetivamente, 

interferindo nas decisões dos órgãos públicos, muitas vezes interferindo 

no poder discricionário do administrador, como forma de efetivar direitos 

fundamentais que estão sendo vilipendiados.

Daí, a necessidade de o magistrado atuar sempre com o condão de 

efetivar os direitos fundamentais, pois eles “[...] são posições tão 

importantes que sua outorga ou não-outorga não pode ficar nas mãos da 

simples maioria parlamentar”.

Podemos então sopesar a atuação do judiciário, frente à 

discricionariedade do administrador público, de forma que o limite a esta 

atuação encontra-se basicamente na atuação correta do administrador; 

afinal, sempre que assim agir, estará imune à atuação do judiciário, pois 

estar por certo efetivando políticas públicas, concretizando direitos 

fundamentais e, por certo, respeitando o texto constitucional.

O judiciário deverá sempre atuar quando da lesão a um direito, 

especialmente quando se tratar de direitos fundamentais. Destaquemos 

ainda a necessidade de sua atuação quando a lesão refira-se ao direito 

fundamental à saúde, pois, neste caso, estará atuando em prol do direito 

fundamental à vida com dignidade, primando pelo mínimo existencial de 

cada indivíduo. (Siqueira, Dirceu Pereira. Tutela Coletiva do direito à saúde. 

Franca: Lemos e Cruz, 2011, p. 272-273)

Além disso, não cabe no presente caso a invocação do princípio da 

separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, na maioria absoluta dos 

casos, é acionado em face da omissão do Poder Público.

Nesse sentido é o ensino de Osvaldo Canela Junior:

Não é possível a invocação do princípio da separação dos poderes para a 

não apreciação da pretensão do titular do direito fundamental social. Como 

já ressaltado, o Poder Judiciário, durante o exercício do controle de 

constitucionalidade, não interfere na esfera exclusiva de atribuição das 

demais formas de expressão do poder estatal, porque atua 

exclusivamente no âmbito jurisdicional.

Por outro lado, o princípio da separação de poderes não pode ser utilizado 

para justificar a violação dos objetivos do Estado, aos quais todas as 

formas de expressão do poder estatal estão vinculadas.

A atuação jurisdicional reflete, portanto, atividade corretiva do Estado-juiz, 

com o precípuo propósito de atender aos objetivos estatais, mediante a 

satisfação integral dos direitos fundamentais sociais, fator que assegura a 

unidade do sistema. De fato, como observa José Reinaldo de Lima Lopes, 

desde a República, ao Poder Judiciário foi reservado o papel de “árbitro 

possível dos grandes conflitos de poderes”, carreando-lhe parte das 

atribuições do extinto Poder Moderador. (Canela Junior, Osvaldo. Controle 

Judicial das Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94/95).

Depreende-se, então, que em se tratando de omissão do Poder Público em 

cumprir com a efetiva prestação do direito social à saúde, eventual ordem 

do Judiciário de adoção de medidas necessárias a esse fim, de modo 

algum, configura intervenção indevida no Poder Executivo.

Além disso, a alegação de ausência de recursos orçamentários não é 

suficiente para impedir a satisfação da decisão judicial ora prolatada, 

posto que tratando-se de direito à saúde, devido à sua prioridade, caberá 

ao ente público, na hipótese de não ter recursos suficientes, retirá-los de 

outras áreas menos importantes, a fim de suprir a exigência necessária 
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para a consecução da política pública.

Nesse sentido é o ensino de Osvaldo Canela Junior:

 Dessa maneira, no que se refere ao direito fundamental à saúde, a 

aplicação da designada reserva do possível, merece ser analisada com 

muita cautela, pois “[...] não haverá um direito fundamental à saúde, mas 

um conjunto de direitos fundados nas leis reguladoras dos serviços de 

saúde”, que merecem ser efetivadas como forma de assegurar o direito à 

vida digna da população.

Afinal, considerando os recursos não sejam suficientes, “[...] deve-se 

retirá-los de outras áreas (transporte, fomento econômico, serviço de 

dívida), onde sua aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos 

mais essenciais do homem: sua vida, integridade física e saúde”. 

(Siqueira, Dirceu Pereira. Tutela Coletiva do direito à saúde. Franca: Lemos 

e Cruz, 2011, 277) (negrito nosso)

Conclui-se, que a interferência do Poder Judiciário no orçamento público 

não somente é permitida, como igualmente obrigatória, nas hipóteses de 

violação dos direitos fundamentais sociais.

 Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – 

DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA 

CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, 

medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus 

de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita 

atenção (CF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do possível, 

quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais 

limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – 

DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – 

ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – 

RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e 

dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda 

Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não 

mais faz jus a honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa 

Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER —MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES 

MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À 

NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a 

omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de 

salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas 

nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de 

segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com 

necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a 

realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental 

do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade. 

Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em 

efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais 

para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário 

é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a 

integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao 

princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença 

ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 60580/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 06/10/2015)

Sabendo-se que a vida é o bem de maior valor e que o direito à saúde, 

assegurado constitucionalmente, é inerente à sua proteção, este deve, 

sempre, preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto 

constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à 

vida/saúde e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob 

qualquer ótica, reitera-se, deve prevalecer o direito à vida/saúde.

Por derradeiro, cito caso idêntico ao ora analisado que, inclusive, já foi 

apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de 

recurso de Apelação. Veja:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER —MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES 

MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À 

NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a 

omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de 

salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas 

nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de 

segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com 

necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a 

realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental 

do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade. 

Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em 

efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais 

para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário 

é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a 

integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao 

princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença 

ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 60580/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 06/10/2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, resolvendo o mérito da 

controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos, na inicial da Ação 

Civil Pública em face do Município de Cuiabá, razão pela qual, confirmando 

os termos da liminar concedida na às fls. 212/225, condeno o Município de 

Cuiabá, nos seguintes termos:

 a)- Quanto à liminar deferida 212/225, considerando que o Município de 

Cuiabá foi intimado em 31/3/2010 (certidão fl. 228) e o prazo para sanar as 

irregularidades existentes na Policlínica Dr. Silvio Curvo era de 120 (cento 

e vinte) dias, sem qualquer providência, reconheço: (i) o descumprimento 

da medida liminar a partir de 31/7/2010; (ii) o atraso de 2.976 (dois mil 

novecentos e setenta e seis) dias de descumprimento da ordem judicial; 

(iii) a incidência da multa diária de R$ 3.000,00, (três mil reais), o que 

remonta o valor de R$ 8.955.000,00 (oito milhões novecentos e cinquenta 

e cinquenta cinco mil reais); e que, em face do principio da razoabilidade, 

limito a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais;

b)- Desse modo, considerando a relevância do assunto aqui tratado e a 

fim de dar máxima efetividade a tutela jurisdicional coletiva, nos termos do 

art. 536, §1º, do CPC, determino o bloqueio via sistema Bacenjud do 

montante de R$ 200.000,00 (duzentoss mil reais), que deverá ser 

transferido para conta única judicial, com a finalidade exclusiva de custear 

os gastos com a reforma da Policlínica Dr Silvio Curvo e do Núcleo de 

Reabilitação do Bairro Pascoal Ramos, quantia essa que será liberada em 

momento próprio e adequado, mais precisamente quando da prestação de 

contas ao eventual vencedor de certame licitatório;

 c)- Deverá o Município de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciar o 

processo licitatório correspondente ao caso, destinado a sanar todas as 

irregularidades existentes na Policlínica Dr. Silvio Curvo e o prédio anexo, 

adequando-os às normas técnicas pertinentes ao funcionamento de 

qualquer unidade de saúde, promovendo todas as medidas necessárias 

para sanar as não conformidades apontadas nos relatórios da presente 

ação, acostados junto à inicial, elaborado conjuntamente com CRE/MT, 

CREA/MT, CRM, Corpo de Bombeiro de Mato Grosso, Relatório do CRM/MT 

(os relatórios de fls. 26/30, fls. 68/83, fls. 64/65 e fls. 85/86), aliados aos 

relatórios e perícia que aportaram aos autos durante a tramitação do feito 

(fls. 506/575, fls. 710/718 e fls. 743/760);

 d)- Apresentar, no prazo de 06 (seis) meses, documentação que 

comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, o que deverá 

ser acompanhado pelo autor, promovendo a fiscalização necessária;

e)- O Prefeito, bem como o Secretário Municipal de Saúde deverão ser 

intimados pessoalmente desta decisão, para tomarem as medidas 
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necessárias para o efetivo cumprimento de aludida sentença, cuja cópia 

acompanhará os mandados, devendo constar no mandado que o 

cumprimento do mandado em desconformidade com o determinado, 

acarretará na apuração da responsabilidade nas esferas competentes do 

meirinho responsável pelo cumprimento da diligência;

 f)- Para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às 

sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a 

lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência 

(art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja 

apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos 

órgãos competentes para apuração de eventual crime de 

responsabilidade, afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes do art. 

11 da lei 7.347/85 c/c art. 497, Parágrafo Único do CPC c/c Provimento nº 

56/2008-CGJ;

g)- Deixo de condenar o Município de Cuiabá em custas judiciais e 

despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários 

advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual;

h)- Decorrido o prazo para interposição de recurso, independentemente 

de haver apelação, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de cumprir com o disposto no art. 

496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, uma vez 

transitada em julgado esta sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 948788 Nr: 59543-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE, 

STRATA ENGENHARIA LTDA, ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, FUNSOLOS CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA, CONSORCIO EEF, MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNA MENEZES 

ROSA - OAB:OAB/MS 16.383, CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PE 4147, GLORIA MARIA PONTUAL DE MORAES OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PE 5229, RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PE 

17.980, ROMERO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PE 21.167, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT, SINARA ALESSIO PERREIRA - OAB:MS/5413

 Vistos etc.

Diante da petição do Ministério Público, suscitando a incompetência desta 

vara para processar e julgar a presente ação, a qual poderá ser declinada 

para a Vara do Meio Ambiente de Cuiabá, entendo necessária a 

manifestação das partes antes de apreciá-lo, a fim de preservar o 

contraditório e evitar que seja proferida decisão surpresa.

 Ante o exposto, determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem acerca do requerimento do Ministério Público (Ref. 74).

Decorrido o prazo acima, certifique-se, depois me retornem os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 318440 Nr: 21289-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALLISON AKERLEY 

DA SILVA-(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT, 

ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, 

GERSON VALÉRIO POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:3.892/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Ante o exposto:a)- Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a 

decisão de fls.886/ 891 em face Município de Cuiabá, do Prefeito e do 

Secretário de Saúde da aludida municipalidade e, ato contínuo, pelas 

razões alhures expostas, determino que procedam as anotações 

pertinentes (Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos) para 

que, doravante passe a tramitar o cumprimento de sentença apenas em 

face do réu Estado de Mato Grosso. b) Indefiro o pedido do Ministério 

Público para intimação pela última vez do Estado de Mato Grosso, a fim de 

comprovarem que zeraram a demanda reprimida.c) Declaro insuficiente a 

justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso para 

descumprimento da ordem judicial proferida nos autos.d) Determino que o 

Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao Juízo a 

quantidade de pessoas que estão aguardando a realização do exame de 

espirometria há mais de 120 (cento e vinte) dias, bem como apresente o 

cálculo dos valores das multas cominatórias incidentes e decorrentes da 

decisão de fls. 888/891 para eventual bloqueio de valores. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 969875 Nr: 9281-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DELTA CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT, MARCELO S. 

NASCIMENTO - OAB:23.180/DF, RENATO OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:20.562/DF, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6.764/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá e da Delta Construções 

S/A, objetivando a condenação dos réus na obrigação de fazer 

consistente na conclusão das obras de infraestrutura do Bairro Parque 

Ohara.

Segundo a Defensoria Pública, “Devemos ressaltar, que o Parque Ohara 

existe há mais de 40 anos e por esse período os moradores sofrem com 

as consequências da falta de pavimentação como por exemplo a 

dificuldade de locomoção no período de chuva, devido a quantidade de 

lama, bem como sofrem com poeira intensa na época de seca, pois a 

saúde desses moradores é afetada pela poeira, sem mencionar o 

transtorno com as Ruas que sofreram desgaste com a quantidade de 

veículos que utilizaram aquele trajeto como desvio na época de 

construção para a copa, resultando em necessidade de recapeamento 

destas.” (...) (SIC)

Analisando detidamente os autos, constata-se que a presente demanda 

versa sobre questões afetas ao meio ambiente.

Assim, diante da possibilidade de declínio de competência em favor da 

Vara do Meio Ambiente de Cuiabá, entendo necessária a manifestação 

das partes, a fim de preservar o contraditório e evitar que seja proferida 

decisão surpresa.

 Ante o exposto, determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a matéria.

Decorrido o prazo acima, certifique-se, depois me retornem os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1133341 Nr: 24337-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LÚCIA SCHULTZ FELTRIN, 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do 

Estado) - OAB:13647-A, JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

OAB:12055, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Miriam Lúcia Schultz 

Feltrin, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a 

nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade a ré Miriam Lúcia Schultz Feltrin (Ato n.º 1293/01) e de todos 

os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de 

Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT. b)- Condeno a ré Miriam 

Lúcia Schultz Feltrin nas custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentos ; c)- No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido;d)- Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa do Estado de Mao Grosso deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento a requerida Miriam Lúcia Schultz Feltrin de 

qualquer remuneração, subsídios etc. decorrentes do Ato n° 1293/01, que 

averbou tempo de serviço e estabilizou e efetivou o réu no serviço 

público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que a 

enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, 

sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas na 

presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1073380 Nr: 56818-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NILSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEX VIEIRA 

PASSOS - OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, JOAO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - OAB:12055, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Nilson Alves, para 

tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu 

Nilson Alves (Ato n.º 1297/01) e de todos os atos administrativos 

subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de 

Nível Médio da AL/MT. b)- Condeno o réu Nilson Alves nas custas judiciais 

e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso 

e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos ; c)- 

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis 

em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido;d)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e 

a Assembleia Legislativa do Estado de Mao Grosso deverão ser intimados, 

na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Nilson Alves de 

qualquer remuneração, subsídios etc. decorrentes do Ato n° 1297/01, que 

averbou tempo de serviço e estabilizou e efetivou o réu no serviço 

público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que a 

enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, 

sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas na 

presente sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 164256 Nr: 14332-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO GERALDO RAMOS, ANTÔNIO PLÍNIO 

BUENO DE ALMEIDA, DIONÍSIO COELHO COUTINHO, CELSO OLIVEIRA 

GOES, PEDRO RIBEIRO DA SILVA NETO, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, 

GERCIRON FERREIRA DIAS, MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA, 

ALZENI CERQUEIRA MILHOMEM, JAILTON LÚCIO DA SILVA, EVALDO LUIZ 

KOLCENTI, VICENE PAULO ALMEIDA SILVA, OSNI GERMINIANO DOS 

SANTOS, JOÃO PAULO DE SOUZA, PAULO ALBERTO MOTTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, DANIELA CAETANO DE BRITO - 

OAB:9880/MT, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, IVAN 

COSTA DOS REIS - OAB:12728/MT, JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LUCIANO MILANI NECKEL - OAB:49244/PR, MARCELO 

PINEZE PEREIRA - OAB:23586, MARCIO ELENADRO BRUNHARA - 

OAB:31948-OABPR, MILTON OLIZAROSKI - OAB:47362, OLAVO DAVID 

JUNIOR - OAB:39505/PR, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO 

DO NASCIMENTO - OAB:12332, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR CEZAR MILANI - OAB:73312/RS, 

VITOR HUGO SCARTEZINI - OAB:14155-OAB-PR

 Vistos etc.

 Analisando os autos para saneamento, verifiquei que o Estado de Mato 

Grosso manifestou, à fl. 1.175, pelo ingresso no feito como litisconsorte 

ativo.

 Desta forma, com fundamento no art. 5º, §2º, da Lei n.º 7.347/85 c/c art. 

17, §3º, da Lei n.º 8.429/92, admito o Estado de Mato Groso no polo ativo 

desta ação.

 Procedam-se as retificações necessárias no registro e autuação do feito.

 Após, intime-se, mediante vista, o Estado de Mato Grosso, para impugnar 

as contestações e requerer o que entender pertinente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1143469 Nr: 28895-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UÉLINTON TINOCO FELTRIN, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:MT-12372, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial, para declarar 

a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, que concederam ao requerido Uelinton Tinoco 

Feltrin, a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 

020/99), anulando-se por arrastamento todos os atos administrativos 

subsequentes, tais como o de efetividade, enquadramentos e 

progressões, até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível 
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Superior” (Ato n.º 600/03).Ainda, considerando o caráter autônomo em 

relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, indefiro a inicial da reconvenção apresentada e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código. Condeno o 

requerido Uelinton Tinoco Feltrin, ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao requerido Uelinton Tinoco Feltrin, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes do Ato n.º 020/99 

e seus subsequentes, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa 

diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).  ( . . . ) . 

.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1165066 Nr: 37952-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESNV..ECON. E SOCIAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do mesmo Código. Transitada em julgado, 

procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sem 

custas.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1126705 Nr: 21602-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, LUCILENE GUIMARÃES LINO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., CARLA SALVADOR - OAB:15.785, DARLA 

MARTINS VARGAS - OAB:24.580, Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, JOAO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - OAB:12055, MURILO BARROS SILVA FREIRE - OAB:8942/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, RAFAEL 

PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade 

dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, que transformou o emprego da requerida Lucilene 

Guimarães Lino Campos em cargo estatutário (Ato OS/MD 027/90); do ato 

que lhe concedeu a indevida estabilidade excepcional no serviço público 

(Ato n.º 1.285/01) e; por arrastamento, a nulidade de todos os atos 

subsequentes, tais como o de efetividade no cargo público até chegar ao 

cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 596/03), bem como 

os demais atos que lhe concederam reenquadramento, progressão e 

etc.Condeno a requerida Lucilene Guimarães Lino Campos ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o 

Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma 

vez que são isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, 

o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 

15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Lucilene 

Guimarães Lino Campos, de qualquer remuneração, subsídio etc., 

provenientes e decorrentes da OS MD/027/90, Ato n.º 1.285/01, sob pena 

de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). (...).Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1149412 Nr: 31432-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS NASCIMENTO DE BRITO, 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, ROGÉRIO LUIZ GALLO 

(PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de Justiça e 

julgo procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade dos atos 

administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, que concederam ao requerido Emerson Luis Nascimento de Brito, 

a indevida estabilidade excepcional e efetividade no serviço público 

(OS/MD/027/90 e Ato n.º 163/2012), anulando-se por arrastamento todos 

os atos administrativos subsequentes, tais como de enquadramento e 

progressão na carreira até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de 

Nível Médio”.Ainda, considerando o caráter autônomo em relação à ação 

principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, indefiro a inicial da reconvenção apresentada e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código. Condeno o 

requerido Emerson Luis Nascimento de Brito ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois 

incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na 

pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao requerido Emerson Luis de Nascimento de 

Brito, de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes 

da OS/MD/027/90, Ato n.º 163/2012 e subsequentes, sob pena de 

incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se 

as anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo 

supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o 

(...).Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 871634 Nr: 10784-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA, ADÃO 

SOUZA PACHECO, JOÃO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar os 
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requeridos Roney Cruz Modesto da Costa, Adão Souza Pacheco e João 

Carlos da silva às seguintes sanções previstas no art. 12, inciso I e III, da 

referida Lei nº 8.429/92:a)Suspensão de direitos políticos pelo período de 

oito (8) anos; b)Multa civil no valor correspondente a dez (10) vezes a 

remuneração recebida por Roney Cruz Modesto da Costa, à época dos 

fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, 

correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da 

sentença, a ser destinado ao erário Estadual; c)Proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de dez (10) anos. O pagamento 

das custas e despesas processuais devem ser divididas entre os 

requeridos pro rata. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado, 

procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 955719 Nr: 2913-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLO - 

procurador Geral do Municipio - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487,I, combinado com o artigo 396, 

ambos, do CPC, resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os 

pedidos contidos, na inicial da Ação de exibição de documentos em face 

do Município de Cuiabá, razão pela qual, confirmando os termos da liminar 

concedida na à Ref. 20, condeno o Município de Cuiabá a exibir as vias 

dos contratos temporários dos médicos a serviço do município e o 

lotacionograma de todos os médicos efetivos e contratados: a)-Quanto à 

liminar deferida Ref. 20, considerando que o Município de Cuiabá foi 

intimado e não trouxe aos autos os documentos solicitados, reconheço o 

descumprimento da medida liminar, e determino o seu cumprimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão; b)-O Prefeito, 

bem como o Secretário Municipal de Saúde deverão ser intimados 

pessoalmente desta decisão, para tomarem as medidas necessárias, 

visando o efetivo cumprimento da presente sentença, cuja cópia 

acompanhará os mandados, devendo constar na missiva que o 

cumprimento da ordem em desconformidade com o determinado, 

acarretará na apuração da responsabilidade nas esferas competentes do 

meirinho responsável pelo cumprimento da diligência; c)-Para o caso de 

descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e 

administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo 

Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art.330 CP), 

remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual 

ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos 

competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, 

afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes do art. 11 da lei 7.347/85 

c/c art.497, Parágrafo Único do CPC c/c Provimento nº 56/2008-CGJ;d)- 

Deixo de condenar o Município de Cuiabá em custas judiciais e despesas 

processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios, por 

serem indevidos; e)- Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

independentemente de haver apelação, remetam-se os autos para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013404-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (ADVOGADO(A))

JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio de Oliveira Gomes Mota (REQUERIDO)

Cleberson Lopes Mota (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA (REQUERIDO)

Wemerson Lopes Mota (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014411-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, em 

que constata a impossibilidade de proceder à citação do Requerido. 

(Assinado Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 231 de 664



aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020876-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (ADVOGADO(A))

LAIS RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 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 Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da justificativa e comprovante de depósito 

apresentados pelo Executado nos autos. (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034521-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DEYZE FATIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PEREIRA MAGALHÃES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1034521-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO TADEU PEREIRA 

MAGALHAES, DEYZE FATIMA MAGALHAES INVENTARIADO: ALCEU 

PEREIRA MAGALHÃES Vistos etc. Defiro o pedido constante do id 

14720892. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação 

de existência de ativos em nome do falecido. Após, manifeste-se as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000499-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. S. P. (EXEQUENTE)

H. J. A. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. M. P. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 1000499-31.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $12,662.87 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: DANYELLE 

ESPIRITO SANTO PADILHA Endereço: RUA NOVA XAVANTINA, 13, CPA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-389 POLO PASSIVO: Nome: ELTON ELIAS DE 

MOURA PAESANO Endereço: AVENIDA BRASIL, 13, Quadr 111 - Loja de 

som e rodas, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-508 Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028902-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. C. (REQUERENTE)

P. C. D. A. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DA SILVA OAB - 232.040.658-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. B. C. (REQUERIDO)

J. W. D. S. D. (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1030410-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBET RAFAEL SILVA (REQUERENTE)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

K. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALICIA CUNHA DA SILVA OAB - 870.274.021-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030410-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HERBET RAFAEL SILVA, 

KETHELLYN RIBAS DA SILVA REPRESENTANTE: NATALICIA CUNHA DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto 
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perante este juízo por Kethellyn Ribas da Silva, representada por Natalicia 

Cunha da Silva Girotto e Herbet Rafael Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Buscam os requerentes o levantamento dos 

valores deixados pela de cujus Marinete da Cunha Silva, referente ao 

saldo junto ao Consórcio Honda. Observando-se os documentos 

colacionados ao processo, e conforme a certidão de óbito constante do Id. 

15329331 , têm-se informações de que a falecida deixou bens a 

inventariar. O levantamento de valores depositados em conta bancária é 

autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros bens a 

inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se aplica 

às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos 

por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre subscritor da exordial, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de que 

esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na 

certidão de óbito da de cujus, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032552-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES (ADVOGADO(A))

OSMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Celia Martins Pereira de Carvalho (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: 

1032552-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OSMAR DE CARVALHO 

REQUERIDO: CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, conforme dispõe o 

art. 292, III do CPC, bem como, o valor de todos os bens relacionados na 

inicial, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de outubro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031889-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (INVENTARIADO)

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA (HERDEIRO)

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

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: 

1031889-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MANOEL TERTULIANO DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento: 1- Atribuindo valor a causa, conforme dispõe o art. 291, do 

CPC; 2- Informando o endereço da herdeira Cleusa Maria de Oliveira; 3- 

Colacionando a procuração do autor. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032419-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DE BARROS (ADVOGADO(A))

CONCEICAO RIBEIRO BARROS (REQUERENTE)

DIEGO RIBEIRO DE BARROS (REQUERENTE)

GOMERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032419-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GOMERALDO SANTOS 

PEDROSO DE BARROS, DIEGO RIBEIRO DE BARROS, CONCEICAO 

RIBEIRO BARROS Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, 

para emenda-la, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando aos autos 

cópia da escritura pública do inventário extrajudicial, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032312-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS FERREIRA POLISEL (AUTOR(A))

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIO PAIM DE MELO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032312-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TAMIRIS FERREIRA POLISEL 

RÉU: STEFANIO PAIM DE MELO Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emenda-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos o 

título judicial que pretende revisionar, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1031815-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA BENEDITA MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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: 

1031815-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELZIRA BENEDITA MALHADO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ROBERTO MALHADO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos os documentos pessoais da autora 

e do curatelando, bem como, o termo de curatela definitivo e cópia do 

alvará expedido por este juízo, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437800 Nr: 15557-72.2010.811.0041

 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: SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11197, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARANA SOUZA ALVES - 

OAB:12640

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

AUGUSTO CAMPOS DE PAULA, para devolução dos autos nº 

15557-72.2010.811.0041, Protocolo 437800, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169997 Nr: 40178-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMRP, AMRP, MMRP, LFMRP, ERP, GRPDB, FMP, 

BMRP, MMMP, AMPP, JBP, CMPLDO, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DIAS BATISTA - 

OAB:251.008, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, Marlon de 

Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 4.978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO 

- OAB:21405/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1169997

Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fl. 186/188. Isso porque, como já esclarecido às fls. 

185, Gracinda Guiomar Conceição, constituiu advogada, nos autos em 

apenso (fls. 62/63), e a procuração foi trasladada para estes autos às fls. 

181. Acompanhando a outorga, tem-se petição de fls. 179, anuindo 

expressamente aos termos do acordo realizado, razão pela qual, não há o 

que se falar em desconhecimento ou não anuência.

 Advirto, Maria Helena Massoli Rey Parrado, para que se abstenha de 

repetir pedidos já indeferidos, sob pena de ser reconhecido contra si, 

abuso de direito com a imposição de multa por litigância de má-fé ( art. 79 

a 81 do CPC).

Arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1126458 Nr: 21478-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKNMFR, DCNM, OFDSFR, GFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:, EVELYN SILVA FERREIRA - OAB:21294-O, LIONAY LOPES 

FIGUEIREDO - OAB:21.323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA SPARANO MENNA BARRETO - OAB:7.329/MT

 Diante do exposto, inverto o ônus probatório, com fundamento no art. 373, 

§1º, do Código de Processo Civil, ao que caberá à parte autora 

comprovar, em 10 (dez) dias, o não pagamento dos valores, em tese, em 

atraso, mediante a juntada dos extratos bancários do período em 

evidência, devidamente identificado, mediante planilha contábil 

especificada, de todas as contas mencionadas, sob pena de ser 

considerado o pagamento integral alegado,.Ademais, no mesmo prazo, 

deverá a parte autora se manifestar sobre o alegado acordo verbal, 

eventualmente realizado entre as partes, para redução do valor dos 

alimentos, em observância ao princípio da boa-fé que permeia as relações 

processuais.Por fim, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza 

cautelar incidente, por não vislumbrar os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a teor do que dispõe o art. 300, do CPC.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

02 de outubro 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.: 905864 Nr: 34147-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLSJ, RCCDS, BCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIACódigo nº 905864(...). Em seguida pela MMª Juíza 

foi assim deliberado: Vistos etc. Em atenção ao pedido acima, designo 

audiência de conciliação para o próximo dia 06 de novembro de 2018, às 

16:30 horas, a ser presidida, pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cumpra-se integralmente à determinação de fls.149, expedindo-se 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor bloqueado, depositando-se 

o numerário na conta bancária de Berenice Campos de Silva, CPF: 

698.627.451-34, perante à Caixa Econômica Federal, agência 2295, 

operação 013, conta poupança: 25162-6. Após, REMETAM-SE os autos à 

nobre Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, relativamente 

aos meses de maio/2014 a abril/2017, abatendo-se os valores pagos 

(fls.125v°/128) , bem como, o montante que será levantado. PROMOVA-SE 

o imediato recolhimento do mandado de prisão em aberto, em nome do 

devedor, atinente à estes autos. Os presentes saem devidamente 

intimados. Nada mais. Eu (Rodrigo de Melo Lara) conciliador, o 

digitei.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de 

DireitoRodrigo de Melo LaraConciliador Rogerio Borges FreitasDefensoria 

PúblicaRinaldo Leite SilvaRequerido

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 13185-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA MARAI GALVÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE PAULA BARBOSA ( DE CUJUS ), 

ILZA ROSA DE OLIVEIRA CRISPI, ROBSON LUIS BARBOSA, MARIANY 

APARECIDA BARBOSA, SILVANYA APARECIDA BARBOSA, LUIS 

CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298, JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS - OAB:9.549, 

JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, MARCIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:6334-E, CAROLINA FONSECA - OAB:8626-B, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, MÁRIO SÉRGIO DE 

FREITAS - OAB:6362/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX MARTINS 

SALVATIERRA, para devolução dos autos nº 13185-68.2001.811.0041, 

Protocolo 46383, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1031182-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MICAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO REINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

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: 

1031182-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JACQUELINE MARQUES DOS 

SANTOS, MATHEUS MICAEL RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

JOSELITO REINALDO DA SILVA Vistos etc. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 
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pressupostos. 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 Jacqueline Marques dos Santos Silva, 

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, Joselito Reinaldo da Silva, CPF nº 460.256.501-87, Filiação: José 

Ambrosio da Silva e Dirce Maria Chagas da Silva. 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, 19 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021053-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR(A))

W. J. D. O. S. (AUTOR(A))

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021053-84.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): WIVYANE JENYFFER DE OLIVEIRA SILVA, VANUZA SOUSA 

DE OLIVEIRA BRITO RÉU: ROMULO OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora, para dar cumprimento integral à decisão constante do id 

14160883, apresentando o título executivo que fixou os 30% do salário 

mínimo vigente, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026499-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARCELINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

KEIT DIOGO GOMES (ADVOGADO(A))

Gustavo Vettorato (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão (ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 1026499-05.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERA LUCIA MARCELINA DE ALMEIDA Vistos etc. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora juntou 

declaração de “nomeação de inventariante”, para justificar sua legitimidade 

na propositura da presente demanda, em nome dos demais irmãos. 

Entretanto, o documento não atinge a finalidade pretendida, já que não tem 

validade para atribuir poderes à autora, para que possa levantar os 

valores pretendidos em nome dos demais, exigindo-se, para tanto, que 

estejam todos representados pelo mesmo advogado ou que os poderes 

específicos para levantamento lhe sejam outorgados mediante escritura 

pública. Nesse cenário, INTIME-SE a parte autora, para que regularize a 

representação processual dos demais herdeiros, ou para que informe o 

endereço para citação, em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032318-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON GIOVANI NEVES (REQUERENTE)

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE BOMFIGLIO SANTANNA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. S. N. (REQUERIDO)

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: 

1032318-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HILTON GIOVANI NEVES 

REQUERIDO: ELISABETE BOMFIGLIO SANTANNA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos cópia da certidão de casamento, bem como, cópia 

dos documentos dos bens relacionados na inicial, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016236-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA (ADVOGADO(A))

THIAGO MORAIS MORENO (REQUERENTE)

ANE CAROLINE MORENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (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: 1016236-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO MORAIS MORENO e ANE CAROLINE MORENO 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial requerido por 

Thiago Morais Moreno e Ane Caroline Moreno, devidamente qualificados 

na inicial. Esclareceram os autores que, sua genitora, Edna de Morais 

Paulo, faleceu em 01/11/2013 – id. 13610333, era divorciada, informação 

constante de sua certidão de óbito, e deixou cotas de consórcio de 

veículo, perante o Itaú Administradora de Consórcio Ltda, pendentes de 

levantamento – id. 13610447. A ação foi recebida – id. 13981705, 

oportunidade em que concedida a gratuidade de justiça aos autores. O 

Bando Itaú informou a existência da quantia de R$ 3.140,65 (três mil cento 

e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), referente ao grupo e cota 

10200/134-02, em nome da falecida, realizando o depósito judicial – id. 

15271677. Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão 

prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de 

inventário ou arrolamento, sendo as partes maiores e capazes, 

representadas pelo mesmo advogado. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, cabendo a cada um dos herdeiros 50% (cinquenta 

por cento) da quantia depositada, com fundamento no art. 487, inciso I, c/c 

art. 666, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará, para levantamento da quantia depositada em conta judicial, 

transferindo-a na conta informada no id. 15309609. Transitada em julgado 

esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030988-85.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 235 de 664



Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO (ADVOGADO(A))

ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARILENE LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EBSON CESAR LEITE DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1030988-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO, MARILENE LEITE 

DA CONCEICAO, EBSON CESAR LEITE DA CONCEICAO JUNIOR, ERIKA 

FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial requerido por Joice Cristina Leite da 

Conceição Carvalho, Marilene Leite da Conceição, Ebson Cesar Leite da 

Conceição Júnior, Jonathan César Conceição de Oliveira e Érika Fabiane 

Aparecida Leite da Conceição, devidamente qualificados na inicial. 

Esclareceram os autores que, João Benedito Vieira da Conceição, faleceu 

em 04/05/2017 – id. 10143695, deixando cônjuge e três filhos, ora autores, 

sem deixar bens a inventariar, mas somente saldos em conta, verbas 

rescisórias, em processo judicial em trâmite, perante a Justiça do Trabalho 

e saldo de FGTS e PIS. A inicial foi recebida em 05 de outubro de 2017, 

nos termos da decisão de id. 10186792, que concedeu a gratuidade 

processual postulada e determinou a expedição de ofício ao Banco 

Bradesco e à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal 

informou que não foram localizados valores em nome do falecido - id. 

11490638. A parte autora apresentou extrato fornecido pela Caixa 

Econômica Federal, no qual consta a existência de saldo de FGTS – id. 

12672123, no valor de R$ 8.757,00 (oito mil setecentos e cinquenta e sete 

reais), pugnando por sua liberação, pugnou pela expedição de ofício ao 

Banco do Brasil, a fim de que informasse quanto a existência de saldo em 

conta corrente, titularizada, em vida, pelo falecido, bem como, pela 

expedição de alvará para que os herdeiros pudessem representam o 

espólio perante a Justiça do trabalho. Foi proferida decisão no id. 

12770302, determinando a expedição dos ofícios requeridos, assim como, 

requisição de informações ao juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 

sobre eventuais valores pendentes de recebimento do espólio. O Banco 

Bradesco informou que não foram localizados valores, em nome do 

falecido - id. 13257803. O Banco do Brasil, por sua vez, informou que não 

foram localizados valores, em nome do falecido – id. 13979483. A Caixa 

Econômica Federal informou a localização da quantia de R$ 133,87 (cento 

e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), a qual foi transferida para 

conta judicial, conforme se observa do id. 14450913. Entretanto, em 

buscas pelo sistema Pje, verificou-se a existência de Ação Declaratória de 

União Estável – nº. 1033268-29.2017.811.0041, proposta por Vilma Souza 

da Silva, em face dos herdeiros do falecido, sustentando que o mesmo 

encontrava-se separado de fato de Marilene Leite da Conceição há mais 

de vinte anos, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada das Famílias e 

Sucessões, onde, liminarmente, pugnou pela suspensão do pedido de 

levantamento de valores realizado pelos herdeiros. Naquela ação, a autora 

informa a existência de bens amealhados, durante a alegada união 

estável, e sua condição de dependente do falecido, razão pela qual, 

considerando o evidente caráter contencioso que se apresenta, restam 

inviabilizadas as autorizações pretendidas. Caberão aos herdeiros e 

meeira buscar a abertura de inventário, caso em que, devidamente 

comprovada a qualidade de cada um, será nomeado inventariante apto 

para representar o espólio perante o Justiça do Trabalho, oportunidade em 

que, igualmente, será liberada a quantia depositada em conta judicial, com 

seus acréscimos legais. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao juízo da 5ª Vara 

Especializada das Famílias e Sucessões, encaminhando cópia da presente 

decisão para ciência. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 03 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015476-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA NAZARIO (REQUERENTE)

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATÁLIA DA SILVA MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

LUANA DA SILVA MONTEIRO SILVA (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: 1015476-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DA GLORIA NAZARIO REQUERIDO: LUANA DA 

SILVA MONTEIRO SILVA, NATÁLIA DA SILVA MONTEIRO LIMA Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Autorização Judicial requerido por Maria da Glória 

Nazário, devidamente qualificada na inicial. Esclareceu a parte autora que, 

conviveu, em união estável, com Deusdetino Monteiro de Lima, falecido em 

06/09/2014 – id. 7249617, por mais de dezoito anos, a qual foi 

reconhecida por meio de sentença declaratória, com trânsito em julgado 

em 15/12/2016 – id. 7249617 e 7249626. Informou que, ambos não tiveram 

filhos em comum, entretanto, seu falecido companheiro teve duas filhas, 

Natália da Silva Monteiro Lima e Luana da Silva Monteiro Silva, as quais se 

encontram em local desconhecido. Sustentou que, o falecido companheiro 

não deixou bens a inventariar, mas somente possíveis saldos em contas, 

perante o Banco da Amazônia e o Banco Itaú. Acompanhou a inicial 

informação da Previdência Social, de que em seu cadastro, não haviam 

dependentes do falecido inscrito – id. 7249617. A inicial foi recebida em 05 

de junho de 2017, nos termos da decisão de id. 8026661, que concedeu, 

em caráter provisório, a gratuidade processual, determinou a expedição 

de ofício ao Banco da Amazônia e ao Banco Itaú, além da busca do 

endereço das filhas do falecido, por meio dos sistemas conveniados, 

visando sua citação. O Bando da Amazônia realizou o depósito da quantia 

de R$ 7.243,05 (sete mil duzentos e quarenta e três reais e cinco 

centavos), conforme se observa do id. 9227619. Em face da não 

localização do endereço das filhas do falecido, foi realizada sua citação 

por edital – id. 9579361, e após decorrido o prazo fixado para 

manifestação, sua defesa foi promovida por curador especial nomeado – 

id. 14704875. A busca de valor, por meio do sistema BACENJUD, restou 

inexitosa, conforme extratos de id. 14492928. Observa-se que, a natureza 

do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 666, ambos do Código de Processo Civil. Torno definitiva a 

concessão da gratuidade processual. Tendo em vista que não houve o 

cumprimento integral da decisão de id. 8026661, EXPEÇA-SE ofício ao 

Banco Itaú, para que informe acerca da existência de saldo em conta ou 

aplicação financeira, em nome de Deusdetino Monteiro Lima, em 05 (cinco) 

dias e, havendo, expeça-se alvará para levantamento. Sem prejuízo da 

ordem acima, EXPEÇA-SE o competente alvará, para levantamento da 

quantia depositada em conta judicial, transferindo-a em conta a ser 

informada pela autora, em 05 (cinco) dias. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013211-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIR VASCONCELOS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GESINÉLI RODRIGUES LEITE E CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 1013211-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR INVENTARIADO: 

ENIR VASCONCELOS RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto 

por Enio Vasconcelos Ribeiro Junior, visando à obtenção da partilha dos 
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bens deixados por Enir Vasconcelos Ribeiro, devidamente qualificados na 

inicial. Consta dos autos que, a de cujus faleceu em 19/10/2016 – id. 

6730106, não deixando descendentes, nem ascendentes vivos, mas 

somente seus sobrinhos, Enio Vasconcelos Ribeiro Junior, Marco Aurélio 

Gomes Ribeiro e Max Adriano Gomes Ribeiro, filhos de Enio Vasconcelos 

Ribeiro, falecido em 10/04/1986. Infere-se que, a inventariada não deixou 

testamento – id. 8141464, sendo o acervo hereditário composto por: 1º. 

Saldo em contas, de R$ 8.016,02 (oito mil dezesseis reais e dois 

centavos), perante o Banco do Brasil, de R$ 129,10 (cento e vinte e nove 

reais e dez centavos), perante a Caixa Econômica Federal e de R$ 

4.023,21 (quatro mil vinte e três reais e vinte e um centavos), referente a 

restituição de imposto de renda. 2º. Direitos sobre as jóias, depositadas 

perante a empresa Fassil Jóias, por força do contrato nº. CR2869512 – id. 

8141522. 3º. Bens móveis que guarneciam a residência da falecida. A 

ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 6761073, que concedeu, 

provisoriamente, a gratuidade processual, nomeou o autor inventariante e 

determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas de bens do espólio restaram exitosa, conforme 

se observa dos extratos de id. 7310526. O termo de compromisso de 

inventariante foi assinado em 25 de maio de 2017 e consta do id. 7350591. 

As primeiras declarações constam do id. 8140920. Observa-se que, 

quanto ao veículo Nissan March 1.0, ano 2014/2015, placa OBS 7761, os 

herdeiros realizaram acordo com Victoria Noemi Rodrigues Leite e Campo, 

e, após a quitação do valor acordado, será o veículo transferido à mesma, 

razão pela qual não se será incluído na partilha, conforme consta do id. 

14760990. Os herdeiros, que herdam por representação de Enio 

Vasconcelos Ribeiro, irmão da de cujus, em observância ao disposto no 

art. 1.840, do Código Civil, são maiores e capazes, e estão representados 

pelo mesmo advogado, razão pela qual, converto o presente procedimento 

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, dos bens e direitos deixados por ENIR 

VASCONCELOS RIBEIRO, 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, 

EXPEÇA-SE o formal de partilha, nos termos acordados, assim como, 

alvará para transferência dos valores bloqueados, nas contas fornecidas 

no id. 15098740. 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. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005762-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO (AUTOR(A))

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DE SOUZA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005762-44.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO RÉU: JULIANE DE 

SOUZA PEDROSO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

propostos por Júlio César de Cerqueira Pedroso, em decorrência da 

sentença proferida nos autos, constante do id. 14465422. Sustenta a 

parte embargante, a ocorrência de omissão na sentença embargada, 

quanto ao levantamento dos valores que teriam sido depositados em conta 

judicial, por força da decisão de id. 12618347. Entretanto, observa-se que 

foi foi dado cumprimento à decisão, que determinou o depósito judicial dos 

valores, os quais eram descontados do benefício previdenciário do 

embargante, em tempo hábil, razão pela qual os alimentos continuaram a 

ser depositados à alimentanda. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022, 

inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente, quanto à apreciação 

do pedido de levantamento de valores, deixando de liberá-los, posto que 

não depositados. Ressalto que, a presente decisão é parte integrante da 

decisão proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no 

mais, todos os termos da decisão questionada. Dê-se integral cumprimento 

à sentença preferida. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009943-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOVAIR CARMONA COGO (REQUERENTE)

ROSANA AMATE BUENO COGO (REQUERENTE)

HENRIQUE FERNANDO CARMONA COGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 1009943-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DOVAIR CARMONA COGO, ROSANA AMATE BUENO 

COGO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, por 

Dovair Carmona Cogo e Rosana Amate Bueno Cogo, em decorrência da 

sentença proferida nos autos, constante do id. 14304770. Sustenta a 

parte embargante, a ocorrência de omissão na sentença embargada, pois 

teria deixado de determinar a expedição de termo de guarda 

compartilhada, a expedição de alvará judicial, para fim de proceder o 

registro do formal de partilha, quanto à doação das frações ideais sobre o 

imóvel, e expedição de ofício à Justiça Federal, para que se procedesse 

ao desconto das pensões alimentícias diretamente em folha de pagamento. 

Assiste parcial razão ao embargante quanto às omissões apontadas, 

considerando que a o termo de guarda compartilhada poderá ser expedido 

pela Secretária do Juízo, mediante mero pedido das partes, não sendo ato 

automático e obrigatório. Ademais, o registro do formal de partilha 

dispensa o alvará judicial para seu registro, pois é o documento hábil as 

averbações necessárias. Por fim, realmente não houve a determinação de 

expedição de ofício ao empregador, a fim de que realizasse os descontos 

em folha de pagamento, conforme requerido, ao que, neste ponto, 

assiste-lhe razão. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, 

inciso II, do Código de Processo Civil, para que esta decisão passe a ser 

parte integrante da sentença de id. 14304770, à qual será acrescido: 

“EXPEÇA-SE termo de guarda compartilhada. EXPEÇA-SE ofício à Justiça 

Federal (id. 14819489, p. 2), para que efetue o desconto da pensão 

alimentícia devida à ex-conjuge e à filha Isabela, diretamente, em folha de 

pagamento de Dovair, depositando o numerário nas contas informadas no 

id. 14819489, nos termos e prazos ajustados entre as partes”. Ressalto 

que, a presente decisão é parte integrante da decisão proferida, ante seu 

teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da 

decisão questionada. Dê-se integral cumprimento à decisão preferida. 

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026650-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOELMA PEDROZO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO NEVES ALVES (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA PEDROZO (REQUERENTE)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH POLETTE (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: 1026650-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO NEVES ALVES, JOELMA PEDROZO, 

MARCIA CRISTINA PEDROZO INVENTARIADO: ELIZABETH POLETTE 

Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto por José Antônio Neves 

Alves, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Elizabeth 

Polette, devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, a de 

cujus faleceu em 28/03/2018 – id. 14810478, convivia em união estável 

com José Antônio Neves Alves e deixou duas filhas, unilaterais, Joelma 
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Pedrozo e Márcia Cristina Pedrozo. Infere-se que, a inventariada não 

deixou testamento – id. 14810768, sendo o acervo hereditário composto 

por um apartamento, localizado na Rua 22, Quadra 36, Bloco C, Apto 202, 

bairro Morada do Ouro II, avaliado em R$ 140.000,00 (cento quarenta mil 

reais), um imóvel residencial, de matrícula nº. 2164532, avaliado em R$ 

114.978,22 (cento e quatorze mil novecentos e setenta e oito mil e vinte e 

dois centavos), restituição de imposto de renda depositada em conta 

bancária. As partes são maiores e estão representadas pelo mesmo 

advogado e acordam quanto à partilha. A ação foi recebida, pelo rito do 

arrolamento sumário, nos termos da decisão de id. 14822057, que 

concedeu, provisoriamente, a gratuidade processual, nomeou a herdeira, 

Joelma Pedrozo, inventariante e determinou a busca de bens do espólio, 

por meio dos sistemas conveniados. As buscas de bens do espólio 

restaram inexitosa, conforme se observa dos extratos de id. 15031753. 

No id. 15274721, o inventariante requereu a desconsideração da renúncia 

aventada na inicial, já que, conforme plano de partilha, o inventariante não 

renunciou à sua meação. As certidões negativas de débitos tributários 

acompanharam a inicial. A declaração incidental da união estável post 

mortem, em sede de inventario, é possível quando os herdeiros 

concordam com o pedido, reconhecendo, assim, que a convivência 

preenchia os requisitos exigidos pela lei. É o que se verifica no caso em 

comento, no qual as herdeiras da de cujus reconhecem a união estável 

estabelecida entre a genitora e o inventariante, razão pela qual, em caráter 

incidental, é possível o reconhecimento que se pretende. 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. 15128868, dos bens e direitos deixados por ELIZABETH POLETTE, 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. Confirmo a concessão da gratuidade processual. Transitada em 

julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de partilha, nos termos 

acordados, assim como, alvará para levantamento da quantia informada 

no id. 15299834, em favor da inventariante. 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, 02 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016328-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BISPO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 1016328-23.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: CECILIA BISPO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização 

Judicial requerido por Cecília Bispo de Figueiredo, devidamente qualificada 

na inicial. Esclareceu a parte autora que, é a única herdeira de Erodina 

Bispo de Figueiredo, falecida em 23 de agosto de 2016 – id. 3006566, que 

era solteira e deixou saldo de seu benefício previdenciário não levantado 

em vida, no valor aproximado de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). A 

inicial foi recebida, em 05 de outubro de 2016, nos termos da decisão de 

id. 3029673, que concedeu a gratuidade processual postulada e 

determinou a expedição de ofício ao Banco Bradesco. Em virtude da 

informação de que não haveriam saldos em conta, perante o Banco 

Bradesco – id. 9983478, a parte autora pugnou pela expedição de ofício 

ao INSS, a fim de que verificasse acerca de eventuais valores ainda 

existentes em nome da falecida. Em que pese o INSS não ter respondido 

ao ofício expedido e reiterado por este Juízo, verificou-se que o Banco 

Bradesco realizou o depósito dos valores que se busca, em conta judicial, 

conforme extrato acostado ao id. 15437436. Observa-se que, a natureza 

do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 666, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente alvará, para levantamento da quantia depositada em conta 

judicial, transferindo-a em conta a ser informada pela autora, em 05 

(cinco) dias. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010103-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MARQUES DA PENHA AMORIM (RÉU)

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: 1010103-16.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): TATIANE CRISTINA SILVA SANTANA RÉU: EVANDRO 

MARQUES DA PENHA AMORIM Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por Welber Marques da Silva Amorim, Ana Clara 

Marques da Silva Amorim, Lucas Benedito Marques da Silva Amorim e 

Emaniell Marques da Silva Amorim, representados por sua genitora Tatiane 

Cristina Silva Santana, em desfavor de Evandro Marques da Penha 

Amorim, devidamente qualificados na inicial. A ação foi recebida, nos 

termos da decisão de id. 13024028, que deferiu a gratuidade processual, 

fixou alimentos provisórios, designou data para a realização da audiência 

de tentativa de conciliação e determinou a citação do requerido. A 

audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera, em face da 

ausência da parte autora, embora intimada, oportunidade em que o 

requerido informou que os infantes encontravam-se sob sua guarda, em 

face de ação de suspensão do poder familiar proposta pelo Ministério 

Público. Foi determinada a intimação da parte autora, pessoalmente, para 

que manifestasse seu interesse no prosseguimento da ação, que levou a 

autora a requerer a suspensão da ação, pelo período de 06 (seis) meses. 

Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público pugnou pela extinção 

da ação. Observa-se que, a guarda dos infantes encontra-se com o 

genitor, ora requerido, por força da decisão proferida nos autos da Ação 

de Suspensão do Poder Familiar em trâmite perante o juízo especializado 

da Infância e Juventude de Cuiabá, o que se traduz na ausência de 

interesse no prosseguimento desta ação. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ciência ao 

ilustre Ministério Público. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021602-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAMOS BORBA (REQUERENTE)

FRANCISCO DE CERQUEIRA BORBA (REQUERENTE)

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISBETE RAMOS DA SILVA (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: 1021602-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE CERQUEIRA BORBA, RODRIGO RAMOS 

BORBA INVENTARIADO: ELISBETE RAMOS DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Arrolamento Comum, proposto por Francisco de Cerqueira Borba e 

Rodrigo Ramos Borba, visando à obtenção da partilha dos bens deixados 

por Elisbete Ramos da Silva, devidamente qualificados na inicial. Consta 

dos autos que, a de cujus faleceu em 12 de maio de 2011, conforme 

certidão de óbito acostada ao id. 14221565, era casada com Francisco de 

Cerqueira Borba, sob o regime da comunhão parcial de bens – id. 

14221645 e deixou um filho Rodrigo Ramos Borba. Infere-se que, a 
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inventariada não deixou testamento – id. 15171616, sendo o acervo 

hereditário composto por um imóvel, com área total de 720,00 m², 

loteamento Cidade Verde, nesta cidade, de matrícula nº. 19.371, avaliado 

em R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil) – id. 14221649. A inicial 

veio acompanhada de plano de partilha amigável. A ação foi recebida, nos 

termos da decisão de id. 14386473, que indeferiu a gratuidade processual, 

nomeou o herdeiro Rodrigo Ramos Barbo inventariante e determinou a 

busca de bens do espólio, por meio dos sistemas conveniados. As 

buscas de bens do espólio restaram inexitosas. As primeiras declarações 

constam do id. 15171381. Observa-se dos autos que, as partes são 

capazes e estão representadas pelo mesmo advogado, e acordam quanto 

a partilha, razão pela qual 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 

do bem deixado por ELISBETE RAMOS DA SILVA, 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, recolhidas as custas, 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 

de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023583-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023583-61.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOAO VIANNEY DE ARRUDA RÉU: JOAO LUCAS 

SENHORINHO DE ARRUDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos, proposta por João Vianney de Arruda, em face de João 

Lucas Senhorinho de Arruda, devidamente qualificados na inicial. As 

partes, ambas maiores e capazes, realizaram acordo, cujos termos 

constam do id. 15219557, no qual se mantem o valor dos alimentos, 

pugnando, então, por sua homologação. Observa-se que, a parte 

apresentou conta perante o Banco Bradesco, requerendo que a 

transferência dos alimentos passasse a ser realizada para a mesma, 

contudo, atualmente, o Estado de Mato Grosso somente realiza esse tipo 

de transação para conta do Banco do Brasil, o que não possibilita o 

atendimento do pretendido. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo extrajudicial realizado 

entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

declarando, por consequência, EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Intime-se 

a parte requerida, para que informe o número de conta, perante o Banco 

do Brasil, a fim de viabilizar a transferência pretendida, em 05 (cinco) dias. 

Concedo a gratuidade processual postulada pelo requerido. 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, 28 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000432-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA AKERLEY MANSUR BUMLAI (REQUERENTE)

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI (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: 1000432-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CECILIA AKERLEY MANSUR BUMLAI REQUERIDO: JOSE 

ALBERTO MANSUR BUMLAI Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, 

proposto por Anna Edir Akerley Bumlai, Marcelo Benedito Mansur Bumlai, 

Ana Márcia Akerley Mansur Bumlai e Cecília Akerley Mansur Bumlai, 

visando à obtenção da partilha dos bens deixados por José Alberto 

Mansur Bumlai, devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, 

o de cujus faleceu em 15 de novembro de 2017, - id. 11327370, era 

casado com Anna Edir Akerley Bunlai, sob o regime da comunhão 

universal de bens – id. 11327514 e deixou três filhos, Cecilia Akerley 

Mansur Bumlai, Ana Marcia Akerley Mansur Bumlai e Marcelo Benedito 

Mansur Bumlai. Infere-se que, o inventariado não deixou testamento, 

sendo o acervo hereditário composto por: 1º. Imóvel residencial, localizado 

na Rua São Sebastião, de matrícula nº. 42.581, nesta cidade, avaliado em 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – id. 11327434. 2º. Lote 14, quadra 

03, rua 11, conjunto Habitacional Véu de Noiva 2ª Etapa, localizado na 

cidade de Chapada dos Guimarães, de matrícula nº. 14.979, avaliado em 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – id. 11327462. 3º. Imóvel de 

matrícula nº. 31.129, localizado na cidade de Várzea Grande, avaliado em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – id. 11327444. 4º. Veículo Fiat Strada, 

placa NPD3718, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – id. 

11327519. 5º. Saldos em conta, perante o banco SICOOB. A inicial veio 

acompanhada de plano de partilha amigável. As custas foram recolhidas – 

id. 11343531. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 

11375308, que nomeou Anna Edir Akerley Bumlai inventariante e 

determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas de bens do espólio restaram infrutíferas quanto 

a valores e frutíferas quanto a veículos, conforme extratos acostados ao 

id. 11438017. O Banco Sicoob informou que o falecido não era associado 

– id. 13979552. 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. 11327162 (p. 10), do bem deixado por 

JOSÉ ALBERTO MANSUR BUMLAI, 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. INDEFIRO o pedido de id. 

14917120 e id. 15393538, já que se trata de providência dos interessados. 

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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265439 Nr: 23155-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JVBSB, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 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:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 780009 Nr: 33521-10.2012.811.0041

 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: GENIVALDA DE OLIVEIRA, GILDÁSIO SEVERO DE 

OLIVEIRA, EUGÊNIA DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, DIONISIO 

MAMEDE DE OLIVEIRA, JOANITA DE OLIVEIRA, SÉRVOLO DE OLIVEIRA, 

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA, NADIA CRISTIANE DE OLIVEIRA, VILMA DE 

OLIVEIRA, REGINA DE OLIVEIRA, VIVALDO VERGILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IZALTINA MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DIONISIO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MATEUS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1061827 Nr: 51802-09.2015.811.0041

 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: ECDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PARANATINGA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1137306 Nr: 26243-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRCDL, MCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1173391 Nr: 41460-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDD, ADSDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 731681 Nr: 27820-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAM, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE MARQUES DE ARRUDA 

- OAB:20174/O, IACY FONTOURA F. A. MACIEL - OAB:4.376

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 902212 Nr: 31475-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMF, RGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 963507 Nr: 6276-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 734626 Nr: 30937-04.2011.811.0041

 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: NFAA, NLAA, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3562-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1111858 Nr: 15427-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGDS, NOEMIA GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINA ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19201-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 990768 Nr: 18838-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, Katyucia 

Maria da Silva Correa - OAB:22178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 806250 Nr: 12723-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720979 Nr: 16456-36.2011.811.0041

 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: PABM, LBM, VIVIANE DHALLAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO QUADROS JOSÉ ROLDÃO 

- OAB:107.099 OAB/MG, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - 

OAB:22161-B/MT, MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689, 

RODRIGO MANZI PEREIRA - OAB:92917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 307683 Nr: 16762-44.2007.811.0041

 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: GM, TCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - Unirondon - OAB:, JANAÍNA DOCKHORN MACHADO - 

OAB:28885/PR, VINICIUS RAMOS BARBOSA - Unirondon - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 250156 Nr: 17207-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSM, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM, GCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB:9587/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1209201 Nr: 8153-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPC, GOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 356049 Nr: 26447-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHFS, CNFS, LDPFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:7.719-B/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818051 Nr: 24465-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRPR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROGUE - OAB:4300 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação e Intimação no 

átrio do Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 359702 Nr: 29721-13.2008.811.0041

 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: GHPS, MDLPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDO

 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: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 959823 Nr: 4740-70.2015.811.0041

 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: CDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - NUCLEO DE VILHENA - OAB:VILHENA

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 3356-68.1998.811.0041

 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: RGDM, MGFDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA EMILIA SOTERO - 

OAB:8283, Felix Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT, JULIANA 

REGINA GROSS HUGUENEY - OAB:6.662/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN 

RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve manifestação da parte 

requerente. Portanto remeto os autos ao arquivo novamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 775261 Nr: 28507-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFNS, JCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT

 Certifico que decorreu o prazo para parte requerida se manifestar. 

Portanto remeto os autos concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 816882 Nr: 23316-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRMDA, GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Certifico que, muito embora o executado tenha sido intimado através de 

seu procurador nada manifestou. Portanto impulsiono os autos para fins 

de expedir mandado de intimação para o executado, no endereço de 

fls.109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 734971 Nr: 31310-35.2011.811.0041

 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: GCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/O, ROSEMERI RONDON GONÇALES - 

OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR RODRIGUES DOS 

S. NETO - OAB:5.370/MT

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar sobre a petição de fls. 109/111, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1069074 Nr: 55005-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS, ESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B, NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11.333

 Certifico que até a presente data não houve nenhuma manifestação da 

parte requerida. Portanto remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 600 Nr: 1830-08.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214, PITTER JOHNSON S. CAMPOS - OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de expedir a Carta de Intimação a requerente para 

que dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção nos termos do artigo 

485 III do CPC, haja vista o decurso de prazo sem manifestação, muito 

embora o procurador constituído tenha sido regularmente intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1019187 Nr: 31474-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOD, JMMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON PACHECO 

SAMPAIO - OAB:MT/5776

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 31474-58.2015 – Código 1019187

Autor: Eduardo de Oliveira Dalmoro, representado por Jessica Morrone 

Macedo de Oliveira

Requerido: Jeferson Dalmoro

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 765791 Nr: 18502-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA, JDFCP, LASDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, DEBORA CARLOTTO BOTAN DE SOUZA - OAB:9158/MT, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604, UNIRONDON/ NPJ 

- NÚCLEO DE PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 18502-61.2012 – Código 765791

Autor: Maisa Carvalho de Almeida, representada por sua genitora Janaína 

de Fátima Carvalho Pinto

Requerido: Luiz Alberto Silva de Almeida Junior

Ação Consensual de Alimentos c/c Regularização de Visitas e Guarda

 Visto.

 Defiro o requerimento de fl. 60.

Aguarde-se o prazo de suspensão em cartório.

 Após o prazo decorrido, intime-se a parte autora para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1071539 Nr: 56063-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGM, KKRPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 56063-17.2015 – Código 1071539

Autor: Brayan Alexandre Gomes Miese, representado por Kelly Karolyny 

Rodrigues Pereira Gomes

Requerido: Peterson Alexandre dos Santos

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de processo em que a exequente, qualificada nos autos, 

postulou a extinção do processo, informando que o débito foi quitado (fl. 

36).

É o breve relatório.

D E C I D O.

Considerando a informação de que o débito foi quitado, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Defiro ao executado a gratuidade processual.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032763-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

CELIA ALZIRA DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KILMER DE ARAUJO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1032763-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CELIA ALZIRA DE ARAUJO LIMA 

RÉU: KILMER DE ARAUJO FERREIRA Vistos, Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta por Celia Alzira de Araujo Lima, em face de Kilmer de Araujo 

Ferreira. Analisando os autos, verifico que a ação foi proposta nesta 

Comarca, mas o requerido é residente e domiciliado na cidade de Santo 

Antonio de Leverger/MT, o que não está correto. Nesse sentido, 

colhem-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. 

MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO 

DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. 

Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou 

autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos 

a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de 

competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger 

a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio 

jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda 

a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de 

direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no 

interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis 

ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses 

do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos 

atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para 

o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família 

e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do 

interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011) Diante do 

exposto, declino a competência para a Comarca de Santo Antonio de 

Leverger-MT, mediante as devidas baixas e anotações. Preclusa esta 

decisão, certifique-se e, após as baixas perante nossos registros, 

remetam-se os autos àquele juízo, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se .

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002274-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MOACYR MARIA METELO (REQUERENTE)

ELZA MARIA METELLO DINIZ (REQUERENTE)

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1002274-81.2018.8.11.0041 Trata-se de ação de alvará proposta por 

Moacyr Maria Metelo e Elza Maria Metello Diniz, distribuída por dependência 

à ação de inventário do Espólio de Raimundo Campos Diniz, em que os 

requerentes postulam autorização para levantamento de valores 

depositados em contas de planos de previdência privada de titularidade do 

falecido, no total de R$ 697.405,17 (seiscentos e noventa e sete mil, 

quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos). É o relatório. DECIDO. 

Cuida-se, conforme já relatado, de ação de alvará em que se postula o 

levantamento de valores depositados em contas de previdência privada de 

titularidade de pessoa já falecida, cujo valor total é de R$ 697.405,17 

(seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete 

centavos). A Lei n. 6.858/1980 regulamenta o levantamento, pelos 

sucessores, de valores não recebidos em vida por seus titulares, cujo art. 

1º dispõe que: “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.” Vislumbra-se, portanto, 

que independem de inventário o levantamento de valores referentes à 

verbas remuneratórias, de contas de FGTS e PIS-PASEP, situação na qual 

não se enquadram as contas de previdência privada, que possuem 

natureza de aplicação financeira, e não natureza securitária conforme 

alegam os postulantes, visto que os contratos de seguro caracterizam-se 

pela cobertura de um risco, condicionado a um evento futuro e incerto, 

não adstrito à vontade das partes. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. I. Determinação de colação do saldo de 

fundo de previdência privada ostentado pelo de cujus. Irresignação da 

inventariante. Afastamento. II. Fundos de previdência privada. Ausência 

de feição securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794 do 

CC. Inexistência de risco que empresta lastro aos contratos de seguro. 

Doutrina. III. Valores depositados em Fundos de Previdência Privada que 

exibem feição de aplicação financeira. Inteligência do artigo 202 da 

Constituição Federal, de acordo com a EC 20/98. Sujeição desses valores 

à colação no inventário e partilha nos termos da lei civil. Precedentes 

desta Câmara e do E. Tribunal. IV. Pedido de alvará. Diferimento do exame 

da questão pelo i. Juízo de origem. Inadmissibilidade de pronta análise por 

este E. Tribunal, sob pena de clara e indevida supressão de instância. 

Agravo, neste ponto, não conhecido. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO 

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (TJSP. 

Agravo de Instrumento 2139956-07.2017.8.26.0000; Relator (a): Donegá 

Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 

3ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de 

Registro: 23/01/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVENTÁRIO. DEPÓSITOS EM PREVIDÊNCIA VIDA GERADOR DE 

BENEFÍCIOS LIVRES - VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA NÃO 

EVIDENCIADA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RESSALVA E PARTILHA DA 

LEGÍTIMA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os valores depositados em conta 

destinada à previdência privada - VGBL - não ostentam características 

securitárias, se assemelhando a investimento financeiro, devendo, por 

essa razão, integrar o acervo hereditário. 2. Agravo provido.” (TJDFT. 

Acórdão n.888113, 20140020182838AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2015, Publicado no DJE: 

18/09/2015. Pág.: 136) Com efeito, os valores depositados em conta de 

previdência privada, constituem, em verdade, aplicações financeiras de 

longo prazo e, assim, devem integrar o acervo hereditário, não 

comportando, por isso, levantamento por meio de simples alvará judicial. 

Logo, conclui-se que o pedido formulado não comporta provimento por 

meio da ação de alvará, nos moldes em que está prevista na Lei n. 

6.858/1980, caracterizando pela inadequação da via eleita e impondo a 

extinção do processo por ausência de interesse processual. Em face do 

exposto, nos termos do art. 330, INDEFIRO a petição inicial e, com base no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo 

sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Defiro aos 

requerentes a gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027591-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

VALDEVINO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE ALVES DE MATOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1027591-18.2017.811.0041 Visto. José Matos da Silva, Sonia Maria da 

Silva Matos e Valdevino Matos da Silva propuseram Ação de Inventário 

pelo rito do Arrolamento Sumário em razão do falecimento de Cleonice 

Alves de Matos declarando, em suma, que ela era viúva, deixou herdeiros, 

dívidas e bens a inventariar, razão pela qual requereram a abertura do 

inventário e partilha. No movimento com id. 10576211, foi determinada a 

emenda da petição inicial, haja vista que não foi instruída com a certidão 

de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão de óbito dos filhos dos 

herdeiros pré-mortos e do acordo de partilha. Na petição juntada com id. 

10885207, foi emendada a inicial, com apresentação de esboço de partilha 

estabelecendo o pagamento de quinhões proporcionalmente iguais entre 

os herdeiros, bem como, com relação à dívida do espólio que seja 

declarada a inexigibilidade do título ou que o credor informe seu valor. É o 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de arrolamento sumário aforada 

em razão do falecimento de Cleonice Alves de Matos, que faleceu em 

2/7/2017 (id. 9707595), em que foi apresentado esboço de partilha, 

estabelecendo o pagamento de quinhões proporcionalmente iguais aos 

herdeiros, dos bens e direitos que compõem o acervo hereditário. No 

mérito, verifica-se que os requerentes comprovaram a legitimidade para 

receber a herança e que o acervo hereditário é composto de um único 

imóvel, cujo título de propriedade foi juntado no movimento com id. 

10885209. Foram apresentadas as certidões negativas de débitos fiscais, 

juntadas nos movimentos com id. 9707602 e id. 9707609. No entanto, 

também foi informada a existência de dívida perante o Banco Bradesco, da 

qual pedem que seja declarada insubsistente. Sobre isso, importa dizer 

que este processo não tem como objeto a declaração de inexigibilidade do 

título, além disso, a matéria está afeta à competência das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Com efeito, a existência de dívidas não 

impede o julgamento da partilha, desde que, o seu pagamento esteja 

devidamente garantido. Nessa esteira, considerando, ainda, que não há 

informação sobre o valor e que o acervo hereditário é composto de um 

único imóvel, nos termos do art. 654, parágrafo único, e art. 663 do Código 

de Processo Civil, todo o acervo hereditário deve ser reservado para 

garantida do pagamento da dívida. Com relação ao recolhimento ou da 

isenção do ITCD, consoante o disposto no art. 659, §2º, do Novo Código 

de Processo Civil, deverá ser lançado administrativamente, impondo-se a 

expedição do formal de partilha sem que se exija a sua comprovação. 

Nesse sentido, segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA 

DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido. 

(TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 
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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) No mesmo sentido é uníssona a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a exemplo do 

julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE 

IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO 

ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS GENITORES DOS 

HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 

TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS 

DEMAIS BENS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE 

QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA 

PELO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do 

processo do inventário sob o argumento de que há dívida de IPTU 

referente a imóvel que sequer consta do acervo patrimonial do espólio, 

porque vendido ainda em vida pelo autor da herança, e sobre o qual há 

processo administrativo em tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma 

definição, em que se pleiteia a compensação da referida dívida tributária 

com precatório. 2. Conforme disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de 

Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação 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. 2. A regra contida no artigo 192 do Código 

Tributário Nacional foi excepcionada pelo art. 659 do Código de Processo 

Civil, na medida em que, apesar de ser oriunda de lei complementar, possui 

natureza de norma processual e não tributária. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1098230, 07173352920178070000, 

Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Grifado) Com 

efeito, o formal de partilha deverá ser expedido e, após, intimada a 

Fazenda Pública Estadual para que promova o lançamento administrativo 

do tributo. Vale observar que, nos termos do art. 305 da Lei n. 6.015/1973 

e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o recolhimento do ITCD deverá 

ser fiscalizado pelo notário responsável pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, no momento do registro do formal de partilha. Quanto à partilha, 

embora não apresentado acordo assinado pelos herdeiros, denota-se que 

os quinhões estabelecidos no esboço de partilha foram formulados em 

conformidade com o disposto no art. 2.017 do Código Civil, observando-se 

a maior equidade possível, pelo que é juridicamente possível o seu 

acolhimento, não havendo qualquer espécie de renúncia, cessão ou 

doação de direitos hereditários, motivo pelo qual não representa prejuízo a 

qualquer dos interessados. Em face do exposto, nos termos do art. 659 e 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de inventário na forma de arrolamento sumário do Espólio de 

Cleonice Alves de Matos para, nos termos do esboço da partilha de bens 

(id. 10885207), atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus 

respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Nos termos do art. 663 do Código de Processo Civil, determino a 

reserva do acervo hereditário para garantia do pagamento das dívidas 

com o Banco Bradesco. Suspendo, por isso, a expedição do formal de 

partilha e do alvará de levantamento do valor depositado em juízo (id. 

10827613). Transitada em julgado, certifique-se. Nos termos do art. 659, § 

2º, do Código de Processo Civil, dê-se vista à Procuradoria-Geral do 

Estado. Justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030676-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. N. N. (ADVOGADO(A))

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1030676-75.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO PAULO DA SILVA Endereço: RUA VINTE E OITO, 13, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-140 POLO PASSIVO: Nome: sueli cristina de 

almeida Endereço: RUA F-2, 3, cd 21, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-535 INTIMANDO(A): AUTOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 09/11/2018 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 3 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1033550-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. B. (ADVOGADO(A))

G. R. T. (ADVOGADO(A))

I. M. D. Q. C. S. (REQUERENTE)

C. T. D. A. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033550-67.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,913,753.00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA Endereço: 

RUA ESMERALDA, 674, Ed. Golden Park - Apto. 204, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-050 POLO PASSIVO: Nome: MAUROZAN 

CARDOSO SILVA Endereço: RUA ESTOCOLMO, 300, Condominio 

Alphagarden, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para manifetação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme Decisão de ID 14724546. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da executada, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016990-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ARAUJO (EXEQUENTE)

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016990-84.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando a 

manifestação/impugnação de Id 14715956, do executado, mormente no 

que se refere à pretensão/preliminar de nulidade da citação por hora 

certa, em observância do contraditório, necessário oportunizar a 

manifestação da parte exequente, no prazo de quinze dias, até para que 

manifeste ainda sobre a pretensão de composição amigável, Id 14715956 - 

Pág. 7, item 4. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013940-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ULISSES SILVA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELE MARTINS FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1013940-79.2018.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Acordo de Exoneração de pensão alimentícia Vistos, 

etc... Intimem-se novamente os d. advogados subscritores da petição 

inicial de Id n. 13323599, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprirem ao 

determinado na decisão de Id n. 13865522 instruindo o pedido com 

procuração outorgada pelas partes, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1170351 Nr: 40332-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20.539

 Vistos, etc...

Acolho o pedido de suspensão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 

contar do protocolo.

Extrapolado o prazo sem qualquer manifestação, intime-se a parte 

Exequente para postular o que entender cabível para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1159555 Nr: 35745-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDNS, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Alvará Judicial com Pedido de Antecipação de 

Tutela, proposta por Maria das Neves da Silva, na qualidade de curadora 

de sua genitora, postulando pela autorização judicial para celebração de 

contrato de prestação de serviços advocatícios com o advogado Dr. 

Maury Borges da Silva.

 O Ministério Público após a análise dos pedidos formulados pela parte 

Autora, por diversas vezes, opinou para que o contrato de prestação de 

serviço apresentado fosse readequado, fls. 19/20, 30/32 e 60/63.

 Inobstante, depreende-se que o advogado que representa a parte Autora, 

renunciou os poderes que lhe foram outorgados, fls. 69.

 Relatei. Fundamento e decido.

Diante do noticiado nos autos, denota-se que o advogado subscritor da 

petição de fls. 06/12 renunciou expressamente o mandado que lhe foi 

outorgado por procuração.

Nessa linha aduz o artigo 17 do CPC:
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“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

No mesmo norte, preceitua o artigo 354 do CPC, senão vejamos:

“Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos art. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença”.

Pelas razões acima, considerando que houve o desaparecimento do 

interesse do advogado na celebração contratual com a Autora e que a 

parte não poderá mais extrair utilidade alguma da medida processual 

pendente de julgamento, entendo que o feito perdeu seu objeto.

Pelo exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no que disciplina os artigos 485, inciso VI, do CPC, pela perda 

do objeto.

 Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1125428 Nr: 21098-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCNDS, ENDS, RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21403/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos verifica-se que a presente ação já fora 

sentenciada, fls. 33, inclusive com trânsito em julgado e arquivado.

 Entretanto, em agosto de 2018, os Exequentes requereram o cumprimento 

de sentença, ante o descumprimento de obrigação alimentar pelo 

Executado.

 Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, em se tratando de cumprimento de sentença, como é o 

caso, deve obrigatoriamente tramitar pelo meio eletrônico-PJE, 

considerando que a partir da data de 07/11/2016, passou a ser obrigatória 

a utilização do aludido sistema.

Assim, determino o desentranhamento da petição e dos documentos de 

fls. 35/48, com as cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos 

termos da CNGC, devendo ser entregues ao seu subscritor para as 

providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1105821 Nr: 12885-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:16813/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, denota-se que já foram realizadas pesquisas pelo 

sistema INFOSEG/INFOJUD/SIEL com intuito de localizar o endereço do 

Executado, fls. 27, 58 e 61.

Entretanto, até o momento não foi expedido nenhum mandado nos 

endereços declinados.

Por essa razão, determino que se expeça mandado de intimação nos 

endereços de fls. 27, 58 e 61, na forma determinada às fls. 16/16v.

Às providência, expedindo-se o necessário.

Após, intime-se a parte Exequente para postular o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em seguida, conclusos 

para ulteriores deliberações/providência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1025327 Nr: 34483-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQ, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12.588/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposta por M. A. Q, 

representado por sua genitora em desfavor de Ronei de Queiroz, todos 

devidamente qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial.

O pedido veio instruido com os documentos necessários a propositura da 

ação

A parte Exequente informou que o Executado adimpliu integralmente o 

débito alimentar, fls. 174.

Relatei. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento da dívida conforme noticiado pela parte 

Exequente, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 

924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

 Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias, inclusive a eventuais restrições. Sem 

custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1086995 Nr: 4731-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSOD, EAD, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394-O/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposta por A. da S. O. 

D. e E. A. D., representados por sua genitora em desfavor de Weverton 

Oliveira Luz Dias, todos devidamente qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial.

O pedido veio instruido com os documentos necessários a propositura da 

ação

Os Exequentes informaram que o Executado adimpliu integralmente o 

débito alimentar, fls. 78.

Relatei. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento da dívida conforme noticiado pelos Exequentes, 

impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II do 

CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 247 de 664



Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias, inclusive a eventuais restrições. Sem 

custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1110342 Nr: 14797-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKSDPP, SPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Em sendo as pesquisas negativas, defiro o pedido 

de fls. 69, alínea a), oficie-se a Caixa Econômica Federal para que 

apresente o Extrato do FGTS do Executado nestes autos, e, caso haja 

saldo, sejam bloqueados/penhorados e transferidos para o Departamento 

da Conta única do poder Judiciário deste Estado, agência nº 3834, Banco 

do Brasil, a fim de que seja vinculado a este processo, até ulterior 

deliberação. Havendo saldo, oportunize-se a manifestação do Executado 

no prazo de 05 (cinco) dias, (art. 854 § 2º do CPC), e, em seguida da parte 

exequente pelo mesmo prazo.Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo 

atentar se constam dos autos todos os dados necessários ao 

cumprimento desta decisão, tais como endereço e CPF do executado 

(inclusive intimando-se a parte Exequente para complementar, se for o 

caso), em observância ao que fora acima determinado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após voltem-me conclusos.

 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: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

o despacho de fls. 314/315, no prazo legal.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030931-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA, DESIGNADA PARA O DIA 23/10/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de outubro 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: 1003473-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCILIO REINERS DE MATTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

roberta pestre coutinho (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS: Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a 

conciliação a mesma restou infrutífera.Oficie-se o Colégio “MASTER” com 

a finalidade de encaminhar à requerida o “login” e senha para acesso ao 

Portal dos Pais; deverá, ainda, a referida instituição escolar, encaminhar 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, cópia do contrato realizado com o 

genitor com a referida instituição, bem como do último boleto de 

mensalidade escolar.As partes declaram que não possuem provas a 

serem produzidas em audiência.Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a 

parte autora, caso queira, apresente contestação à impugnação com 

documentos juntados com a defesa.Fica deferido ao autor, juntar no prazo 

de impugnação o extrato de despesas realizadas com tratamento da 

criança. Após, juntada as informações em impugnação, intime-se as 

partes para a apresentação de memoriais no prazo de 15 (quinze) 

dias.Por fim, encaminhem-se os autos ao MP para parecer conclusivo, e, 

venham para prolação da Sentença.Saem às partes devidamente 

intimadas, bem como o Advogado do autor.Ciente o Ministério 

Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003473-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCILIO REINERS DE MATTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

roberta pestre coutinho (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS: Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a 

conciliação a mesma restou infrutífera.Oficie-se o Colégio “MASTER” com 

a finalidade de encaminhar à requerida o “login” e senha para acesso ao 

Portal dos Pais; deverá, ainda, a referida instituição escolar, encaminhar 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, cópia do contrato realizado com o 

genitor com a referida instituição, bem como do último boleto de 

mensalidade escolar.As partes declaram que não possuem provas a 

serem produzidas em audiência.Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a 

parte autora, caso queira, apresente contestação à impugnação com 

documentos juntados com a defesa.Fica deferido ao autor, juntar no prazo 

de impugnação o extrato de despesas realizadas com tratamento da 

criança. Após, juntada as informações em impugnação, intime-se as 

partes para a apresentação de memoriais no prazo de 15 (quinze) 

dias.Por fim, encaminhem-se os autos ao MP para parecer conclusivo, e, 

venham para prolação da Sentença.Saem às partes devidamente 

intimadas, bem como o Advogado do autor.Ciente o Ministério 

Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022646-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE (ADVOGADO(A))

SELVA FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022646-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SELVA FERRAZ DA SILVA 

INVENTARIADO: CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA Vistos, etc. Defiro por 
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hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante o 

único filho Sr. CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA. Intime-se o Inventariante 

para providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando 

aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da 

Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal em nome do falecido; As providências 

deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de julho de 2017. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033686-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. S. (REQUERENTE)

R. P. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. D. A. C. (ADVOGADO(A))

A. T. A. D. S. (ADVOGADO(A))

M. A. C. (ADVOGADO(A))

I. M. C. M. (REQUERIDO)

P. S. S. L. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de IMPULSIONAMENTO Impulsiono o 

feito com intimação do patrono do autor para, caso queira, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação. CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951766 Nr: 799-15.2015.811.0041

 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: ENY GUILANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, LANNA 

JENNIFER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Exoneração de Alimentos interposta por Eny 

Guilanda em face de Paulo Cezar de Oliveira e Lanna Jennifer de Oliveira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código:951766A presente ação fora 

ajuizada em 13/01/2015 (fls. 05 - verso), e até o presente ano (2018) o 

requerido Paulo Cezar de Oliveiranão foi citado/intimado, conforme se 

verifica na certidão de fl.112.Ressalto que mesmo sendo realizada 

pesquisa via INFOSEG (fl. 102) não foi possível localizar o 

requerido.Assim sendo, conclui-se que o requerido apesar de ser 

conhecido encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil, pois desde o ano de 2015 não foi possível 

sua citação.Por consequência, determino a citação do requerido Paulo 

Cezar via edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio 

o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT como curador especial do Senhor 

Paulo Cezar de Oliveira.Com a defesa nos autos, volte os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de setembro 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, 02 de outubro 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.: 1145395 Nr: 29810-55.2016.811.0041

 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: IBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE HELENA FERRERI - 

OAB:69.011/SP, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - 

OAB:16.466, SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - OAB:262.465/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernando Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13597, Lisandra Prates Mansor - OAB:OAB/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.407/410.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125737 Nr: 21230-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:OAB/MT 15959, Josiane Faustino Azevedo Saber - 

OAB:OAB/MT 24438

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do autor para recolher as 

diligências dos mandados expedidos, pois terá audiência no dia 

22/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 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, RDAP, RDSP, RCP

 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: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GERALDO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:7077/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OABMT16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da autora para retirar carta 

precatória para providenciar a distribuição, devendo juntar nos autos 

comprovação da distribuição junto ao órgão competente no pazo de 30 

(trinta) dias, e recolher a diligência do Mandado de Intimação expedido 

(Zona 04, Jardim Imperial).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1129547 Nr: 22840-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, MARCELA FLORENCIA DA SILVA - OAB:22.054/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Moreira Rodrigues 

Schmidt - OAB:16314/E, Franciane cardoso Costa Leite - 

OAB:19689/O, LUIZ FERNANDES DE SOUZA - OAB:20.678/O, PAULO 

MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - OAB:20921/O

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 830789 Nr: 36482-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 159/160 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790861 Nr: 44919-51.2012.811.0041

 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: MLCDDL, LUIZ GUSTAVO DE LAMONICA ISRAEL 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURA JANE FIGUEIREDO CLAIT 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11.811-B/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - 

OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 790861.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138861 Nr: 26973-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINA QUEIROZ DE BARROS, NADIA REGINA DE 

BARROS TORALES, SYLDO JESUS DE BARROS, JONY MAX DE BARROS, 

SYLNAN MÁRCIA DE BARROS QUEIROZ, HERLON GIL DE BARROS, 

PATRICIA CARLA DE BARROS, HELEN TATIANE DE BARROS, HALLAN 

JUNIOR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO MACIEL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 335386 Nr: 5991-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIA DA SILVA, JULIANA LUCAS DA 

SILVA, P. L. O, S. C. A. S, JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA, THAIS LUCIANE 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA LUCAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921772 Nr: 44442-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMAR CRISTINA MARTINS, CARINA TATIANA 

MARTINS WEISSHEIMER, FATIMA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOANITA DE SANT´ANA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 933254 Nr: 51049-86.2014.811.0041

 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: JOVANICE EUZEBIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO DOMINGOS EUZÉBIO 

DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 
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cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 796430 Nr: 2776-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GONÇALVES, DCDAG, DVAG, KLISTY 

ELLEN DE ALMEIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KEYLA CRISTINA NUNES 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 460262 Nr: 29555-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROODB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte exequente, para se 

manifestar quanto a proposta de acordo ofertada às fls. 151/154 no prazo 

de 05 cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 815393 Nr: 21842-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM, BAPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 815393

O Executado foi condenado a pagar verba sucumbencial no equivalente a 

20% (vinte por cento). (fls. 90/91).

Os advogados credores e o devedor realizaram acordo. (fls. 133/134).

Considerando o teor da certidão de fls. 148, o débito está pago.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE A VERBA SUCUMBENCIAL, e JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 803686 Nr: 10144-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSDO, ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 803686

 Determino a pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar o endereço da 

parte Executada, C.P.F., n.º 298.817.651 - 53. (fls. 69).

Sendo diferente o endereço encontra pela pesquisa Bacenjud, intime-se a 

parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Com os cálculos nos autos, Intime-se o executado, por mandado, para 

que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, valores que 

deverão ser pagos no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, 

cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do 

NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Sendo encontrado o mesmo endereço constante nos autos (fls. 69/70), 

intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez), 

requerendo o que entender de direito.

Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 (quinze) 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 823632 Nr: 29722-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSS, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 823632

O Executado foi intimado pessoalmente em 07.10.2013 (fls. 24) e deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. (fls. 26).

Por consequência, defiro integralmente os pedidos de fls. 49/49 - verso e 

determino:

i) Seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informações 

quanto à existência de valores a título de Fundo de Garantia Por Tempos 

de Serviço (FGTS) ;

ii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 
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Novo Código de Processo Civil;

iii) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1046639 Nr: 44690-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADP, LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1046639

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito (fls. 28), valores que deverão ser pagos no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1014170 Nr: 29388-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHLS, LRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1014170

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

 Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

 Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, 

cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do 

NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

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 os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1046644 Nr: 44695-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADP, LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1046644

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, referentes aos meses de junho de 2.015 a março de 

2.017, no valor de R$ 6.484,80 (seis mil quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta centavos), bem como as prestações que se vencerem no 

curso da ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 860592 Nr: 2196-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPDV, LDPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 860592

Trata – se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por LUIS 

GUSTAVO PIRES DO VALE, menor representado por sua genitora, 
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Senhora LADY DAYANA PIRES PINHEIRO, em face de EVERTON LUIZ DA 

SILVA DO VALE, a fim de receber o valor de R$ 618,39 (seiscentos e 

dezoito reais e trinta e nove centavos).

O Executado apresentou proposta de acordo. (fls. 48/66 - verso).

A Exequente não concorda com a proposta e requer a prisão civil do 

Executado, diante da existência do débito de R$ 10.588,43 (dez mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), até a data de 

06.12.2017. (fls. 70/72).

Com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à decretação da prisão civil do Executado. (fls. 74/78 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Luis Gustavo 

Pires do Vale, menor representado por sua genitora, Senhora Lady 

Dayana Pires Pinheiro, em face de Everton Luiz da Silva do Vale, a fim de 

receber o valor de R$ 618,39 (seiscentos e dezoito reais e trinta e nove 

centavos).

Na Ação de Guarda, Alimentos e Regularização de Visitas, Processo n.º 

34955 – 97.2013.811.0041, Código 829122, que tramitou perante essa 

Vara, o genitor ficou obrigado a pagar o equivalente a 20% (vinte por 

cento) dos seus rendimentos. (fls. 14/15). Contudo, a Exequente informa 

que o débito está em aberto.

Inicialmente, esclareço que o objeto da ação consiste o período de março 

de 2.015 (fls. 33) até a presente data, sem prejuízo da inclusão automática 

das prestações que se vencerem no curso da ação. (Súmula n.º 309 do 

S.T.J.).

O Executado foi intimado pessoalmente e apresentou proposta de acordo; 

contudo, a proposta fora recusada pela parte credora.

 Ademais, na petição que consta a proposta de acordo não apresentou o 

executado qualquer defesa para afastar o inadimplemento do débito, de 

modo que o débito resta integralmente inadimplente.

 Ressalto que o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC).

 Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, em consonância com o membro do Ministério Público, com 

fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado/devedor IVAN ALVES FERREIRA, qualificado 

nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 

528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 888394 Nr: 22156-85.2014.811.0041

 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: DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Ferreira da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.264, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 

4.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

 Vistos, etc.

Código: 888394

ADVIRTO a Sr.ª BEATRIZ MARQUES PALMA e o Sr. DENIZ PEDROSO DE 

ALMEIDA quanto a alienação parental, que no Brasil foi editada, em 26 de 

agosto de 2010, sob o nº 12.318., que tem por finalidade proteger a 

criança das possíveis vinganças entre os genitores.

No site do Tribunal de Justiça deste estado (http://www.tjmt.jus.br) 

encontra-se a cartilha referente ao assunto, sendo de extrema 

importância colacionar alguns conceitos aos genitores do menor.

Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

A Alienação Parental é uma forma de abuso psicológico que, se 

caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por um genitor (na 

maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de transformar a 

consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, dificultar ou 

destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado alienado, sem que 

existam motivos reais que justifiquem essa condição. Porém, não são 

apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer parente ou outro 

adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela criança ou 

adolescente.

Formas de alienação

São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim 

declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 

exercício da paternidade ou maternidade.

II - dificultar o exercício da autoridade parental.

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 

sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações 

de endereço.

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou 

contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança 

ou adolescente.

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 

dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, 

com familiares deste ou com avós.

E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de alienação 

parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou 
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adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz:

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;

III - estipular multa ao alienador;

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão;

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.

Intime-se o Senhor Deniz Pedroso de Almeida, para que não obstaculize o 

contato dos filhos com a genitora, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816831 Nr: 23262-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDS, MVVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O, ROSIMERE DE LIMA FONSECA - OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 816831

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DE COERÇÃO PESSOAL (ART. 

528 DO C.P.C.)

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor (fls. 95) para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, referentes aos meses de maio, junho e 

julho de 2.016 a dezembro de 2.017, no valor de R$ 9.153,40 (nove mil 

cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos) (sem inclusão de 

verba honorária e multa), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Com o mandado nos autos, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO (ART. 523 DO 

C.P.C.)

Intime-se o executado (fls. 95), por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor atualizado do débito, no valor de R$ R$ 10.557,24 

(dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) 

(sem inclusão de verba honorária e multa), a ser pagos no prazo de 15 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085371 Nr: 4004-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, Mayana Pereira Soares - OAB:OAB/MT 17092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - 

OAB:OAB/MT 4.411, Joelma dos Reis Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.016

 Desta feita, entendo pelo indeferimento do pedido de pensão alimentícia 

observando que a requerente possui condições de manter sua 

subsistência.Com relação ao pedido do requerido para que a autora seja 

condenada à litigância de má – fé, entendo que o julgamento procedente 

do pedido de união estável por si só afasta a alegação de má – fé do 

requerido.Isto posto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais da parte autora 

por sentença (art. 487, I do CPC), a fim de conhecer e dissolver a união 

estável entre ELIANE LUCY BARACAT e RUBENS GIMENEZ RODRIGUES, 

no período de 12 de junho de 2000 a 26 de dezembro de 2015, com 

fundamento no artigo 1 da Lei n.º 9.278/96 e, artigo 226,§3º da 

Constituição Federal.DEIXO DE ACOLHER o pedido de alimentos em prol a 

requerente a ser pago pelo requerido, observando que requerente possui 

condições de manter sua subsistência e que não houve prova nos autos 

do contrário.Determino que a parte autora recolha as custas judiciárias, 

conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato 

Grosso, fls.173/174. Com relação aos honorários advocatícios, cada um 

arcará com o as respectivas verbas dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 86 do CPC. Às providências necessárias. Transitado em 

julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 461159 Nr: 30186-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDL, RLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 461159.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante a petição de fls.111/113, HOMOLOGO para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá - MT., 01 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 933539 Nr: 51214-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VCPP, LBPP, BEATRIZ MARQUES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZ PEDROSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 Vistos, etc.

Código: 933539

Arquive-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181341 Nr: 44188-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MOURA MAMED, EDNA MARIA MOURA 

MARQUES, ELIETE MARIA DE MOURA MORAES, MARLUCE MARIA DE 

MOURA, VERA MARIA MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 345897 Nr: 15852-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSB, PJSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON PEDRO DE MORAES 

SANTIAGO - OAB:10.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izair de Arruda Botelho - 

OAB:OAB/MT 19242, Rodrigo Estrela Botelho - OAB:OAB/MT 22249

 Vistos, etc.

Código: 345897

Defiro o pedido de fls. 106, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que caso o Senhor Joenilson Jesus Campos ajuíze ação de 

exoneração deverá fazê-lo por meio eletrônico (P.J.E.) e não nos 

presentes autos, sob pena de desentranhamento da petição e entrega ao 

advogado subscritor.

Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909519 Nr: 36580-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOV, SLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 909519

Levando em consideração o disposto na certidão de fls. 288, reitere-se o 

Ofício n.º 1.097/2018, devendo o mesmo ser encaminhado para a Central 

da Caixa em São Paulo.

 Cumpra-se o disposto às fls. 284, item “ii”.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1111037 Nr: 15098-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPS, AMDPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1111037

Desentranhe-se a petição de fls. 59/62, a fim de ser juntada nos autos de 

Código 898848.

Em relação às informações contidas às fls. 57/58, determino a intimação 

pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de15 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790587 Nr: 44637-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSQ, KDSQ, MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 790587

Cumpra-se o despacho de fls. 155/155 - verso.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1141597 Nr: 28146-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDAS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1141597

Designo o dia 05/11/2.018 às 09h00min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

Intime-se pessoalmente, por HORA CERTA, o requerido salientando que 
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tanto a sua audiência junto ao laboratório como na audiência de Instrução 

e Julgamento irá acarretar na aplicação dos efeitos da revelia, uma vez 

que deverá prestar depoimento pessoal em audiência.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Intimem-se as partes.

 Cientifique-se o Ministério Público

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1163264 Nr: 37239-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1163264

Defiro o pedido de fls. 50.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 400617 Nr: 33620-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESQS, MWQS, JQGDS, JLQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 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: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 Vistos, etc.

Autos n.º 400617

Arquivem-se os autos, conforme determinação de fls. 103.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1310530 Nr: 10986-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1310530

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de15 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 51311 Nr: 11862-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO DE FREITAS - 

OAB:6362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 51311

Defiro o pedido de fls. 72.

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de15 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1153438 Nr: 33241-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1153438.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante a petição de fls. 45, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Missiva

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá - MT., 01 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 334539 Nr: 5093-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEN, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLMN, LGMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aiderlane Cavalcanti de Souza. 

- OAB:8657, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 
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- OAB:4.485

 Vistos, etc.

Código: 334539

Proceda-se com as retificações na capa dos autos, por se tratar de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, estabelecendo no polo ativo: Laura 

Giovanna Miranda Noceti, menor representada por sua genitora, Senhora 

Edina Alves Miranda; no polo passivo: Ijolar Eraldo Noceti.

No mais, cumpra-se o despacho de fls. 375/375 – verso.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 161864 Nr: 12770-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 161864

Analisando os documentos de fls. 89/90 – verso, verifico que o débito 

está pago.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, 

ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2.018, e JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902931 Nr: 32015-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 902931

Remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 357211 Nr: 27503-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGPM, IMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALESSANDRA SILVÉRIO - 

OAB:DEFENS.PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS PERON - OAB:10.101/MT, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Vistos, etc.

Código nº 357211.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante a petição de fls.120, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá - MT., 01 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 834132 Nr: 39500-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FIILHO - OAB:OAB/MT 13.548, LOIDE SANTANA PESSOA - 

OAB:15187/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645, José Antônio Ignácio 

Ferreira Ribas - OAB:OAB/MT 15.346, Robinson Henrique Perego - 

OAB:OAB/MT 18498

 Vistos, etc.

Código: 834132

Verifico que a parte Executada requereu o desarquivamento do processo 

em 06.06.2018 (fls. 252/252 - verso); contudo, não faz nenhum 

requerimento.

Desse modo, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021922-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GOMES PAIM (REQUERENTE)

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO DA ROSA (REQUERIDO)

JOSE ESTACIO PAIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021922-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUAN GOMES PAIM 

REQUERIDO: JOSE ESTACIO PAIM, JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 

DA ROSA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO 

DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA C/C ANULAÇÃO 

DE CASAMENTO proposta por LUAN GOMES PAIN requerendo a interdição 

de seu genitor JOSÉ ESTÁCIO PAIM e anulação de casamento de JENANE 

APARECIDA PEREIRA RIBEIRO DA ROSA. Aduz que o interditando em 

16/05/2018 deu entrada no box de emergência do Hospital São Mateus em 

Cuiabá com sua esposa Jenane, com rebaixamento de consciência, por 

abuso de medicação. Alega que o interditando é idoso, cego, portador de 

diabetes e glaucoma e se casou com uma mulher mais jovem, sendo que já 

vivia há 39 anos com a Srª Maria Gomes de Oliveira. Aduz o requerente 
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que detectou diversas ilegalidades em nome de seu genitor, como a 

constituição de empréstimos sem a autorização do interditando e diversos 

gastos e transferências da conta do interditando para a conta do Sr. 

Wilmar Ribeiro da Rosa. Requer a concessão da tutela de urgência para 

nomear o requerente como curador provisório do interditando. Requer seja 

anulado o casamento entre a Srª Jenane Aparecida Pereira Ribeiro da 

Rosa e o interditando José Estácio Paim, diante da comprovação de 

inexistência de conhecimento, consentimento e manifestação da vontade 

por parte do interditando que se encontrava sem lucidez e sua capacidade 

cognitiva comprometida. A inicial veio com documentos pessoais das 

partes e atestados médicos do interditando. No Id. 14647812, a inicial foi 

recebida, sendo concedido o segredo de justiça e os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao requerente e, ainda designou - se 

audiência para entrevista do interditando, sendo postergado a analise do 

pedido liminar. Pedido de reconsideração para analise da tutela de 

urgência antecipada para nomear o requerente como curador provisório 

do interditando, Id. 14883516. Decisão determinando a realização de 

estudo psicossocial, Id. 14951422. Realizada audiência de entrevista com 

o interditando, Id. 15698683. É o breve relato. Decido. Em razão dos 

documentos acostados à inicial, atestado médico (Id. 14266329) atestando 

que o requerido estava internado na UTI com rebaixamento de nível de 

consciência e quadro infeccioso respiratório, CID 10: F02; E 10, I10; R40; J 

18.9, bem como exames médicos juntado aos autos, que comprovam que 

o requerido é cego, possui diabetes e glaucoma, toda a documentação 

juntada demonstra o problema de saúde do requerido estando 

impossibilitado de exercer suas atividades civis, sem condições de gerir 

seus bens (probabilidade do direito); havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das suas despesas; visto que suas 

despesas médicas estão sendo suportadas pelos filhos e ainda, o 

interditando está na residência com os filhos e sua convivente, deste 

modo, e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da 

antecipação de tutela, diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, 

defiro o pedido e nomeio o Sr. LUAN GOMES PAIN como curador 

provisório do interditando JOSÉ ESTÁCIO PAIM, a fim de que possa 

assisti-lo, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 

13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do CPC) e 

expeça-se alvará. Nos termos do art. 753, do NCPC, determino a 

realização de prova técnica quanto à capacidade do interditando, devendo 

o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na Rua 

Jornaliesta Amaro de Figueiredo Falcão, 17, Quadra 29, Coophamil, Fone: 

362511626, (65)981333722, para realização do exame. Nomeio a médica 

Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela Secretaria de Saúde 

do Estado, que desempenhará seu encargo, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após 

a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes 

quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?. Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, para se manifestarem e, após, colha-se o parecer 

do representante do Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de 

outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031160-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

CLAUDETE NEIDE DA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

AMARILIO NUNES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

MIRIAM MAGDA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL FERNANDO NUNES DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

ZENAIDE CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDET LEOPOLDINA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

PLINIO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ADALBERTO TOMAS DA SILVA (REQUERENTE)

DIOJE FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARILIA NORMA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1031160-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDETE NEIDE DA SILVA 

CABRAL, VALDET LEOPOLDINA SILVA DE MORAES, ZENAIDE CATARINA 

DA SILVA, ROBERTO JOSE DA SILVA, PLINIO JOAO DA SILVA, DIOJE 

FERNANDO DA SILVA, ADALBERTO TOMAS DA SILVA, MARIA DE 

LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, MARILIA NORMA DA SILVA, MIRIAM 

MAGDA NASCIMENTO DA SILVA, AMARILIO NUNES DA SILVA NETO, 

MANOEL FERNANDO NUNES DO NASCIMENTO SILVA Vistos, etc. Alvará 

Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por CLAUDETE NEIDE 

DA SILVA CABRAL, VALDET LEOPOLDINA SILVA DE MORAES, ZENAIDE 

CATARINA DA SILVA, ROBERTO JOSE DA SILVA, PLINIO JOÃO DA 

SILVA, DIOJE FERNANDO DA SILVA, ADALBERTO TOMAS DA SILVA, 

MANOEL JOÃO DA SILVA NETO (filho já falecido), tendo o direito de 

representação legalmente exercido pela viúva e seus filhos que segue: 

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, MARILIA NORMA DA 

SILVA, MIRIAM MAGDA NASCIMENTO DA SILVA, AMARILIO NUNES DA 

SILVA NETO e MANOEL FERNANDO NUNES DO NASCIMENTO SILVA, já 

devidamente qualificadas nos autos, por seu procurador, vêm 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar importância correspondente ao 

PIS, PASEP e FGTS, junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 

em nome da senhora CELINA MARIA DA SILVA, falecida em 28 de 

fevereiro de 1992. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal e Banco do Brasil, solicitando-se informações com relação a 

valores depositados em nome da falecida (ID nº 10720380), sendo 

informados que não existem valores em relação ao PASEP, conforme 

informações ID nº 11760331, em relação ao PIS/FGTS foi informado no ID 

nº 14824939 a existência de valores. Os requerentes manifestaram em 

relação aos valores informados, requerendo o alvará para levantamento 

(ID nº 15287822) em nome da herdeira CLAUDETE NEIDE DA SILVA 

CABRAL. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que os requerentes CLAUDETE NEIDE DA SILVA CABRAL, 

VALDET LEOPOLDINA SILVA DE MORAES, ZENAIDE CATARINA DA 

SILVA, ROBERTO JOSE DA SILVA, PLINIO JOÃO DA SILVA, DIOJE 

FERNANDO DA SILVA, ADALBERTO TOMAS DA SILVA, MANOEL JOÃO 

DA SILVA NETO (filho já falecido), tendo o direito de representação 

legalmente exercido pela viúva e seus filhos que segue: MARIA DE 

LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, MARILIA NORMA DA SILVA, MIRIAM 

MAGDA NASCIMENTO DA SILVA, AMARILIO NUNES DA SILVA NETO e 

MANOEL FERNANDO NUNES DO NASCIMENTO SILVA, são filhos e netos 

da senhora CELINA MARIA DA SILVA (Viúva), conforme certidão de óbito 

ID nº 10173609 e documentos nos Ids nº 10173607. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor dos CLAUDETE 

NEIDE DA SILVA CABRAL, VALDET LEOPOLDINA SILVA DE MORAES, 

ZENAIDE CATARINA DA SILVA, ROBERTO JOSE DA SILVA, PLINIO JOÃO 

DA SILVA, DIOJE FERNANDO DA SILVA, ADALBERTO TOMAS DA SILVA, 

MANOEL JOÃO DA SILVA NETO (filho já falecido), tendo o direito de 

representação legalmente exercido pela viúva e seus filhos que segue: 

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, MARILIA NORMA DA 

SILVA, MIRIAM MAGDA NASCIMENTO DA SILVA, AMARILIO NUNES DA 

SILVA NETO e MANOEL FERNANDO NUNES DO NASCIMENTO SILVA, a 

fim de que efetue o saque dos valores informados pela Caixa Econômica 

Federal (ID nº 14824920), em nome da falecida CELINA MARIA DA SILVA, 

inscrita no CPF nº 081.056.181-68. Diante da petição Do ID nº 15287825, 

autorizo expedição do alvará em nome da herdeira CLAUDETE NEIDE DA 

SILVA CABRAL. Após, no prazo de 15 (quinze) dias, o patrono juntamente 

com a herdeira CLAUDETE NEIDE DA SILVA CABRAL (CPF nº 

488.040.531-00) deverá prestar conta dos valores entregue aos demais 

herdeiros. Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1034618-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA TONELLE BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GLAUCIA TONELLE BRUSTOLIN (HERDEIRO)

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR (HERDEIRO)

M. E. T. B. D. O. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 836.321.661-53 

(REPRESENTANTE)

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 : 

1034618-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIA TONELLE BRUSTOLIN 

INVENTARIADO: SADI LUIZ BRUSTOLIN Vistos, etc. LUCIA TONELLE 

BRUSTOLIN, SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR, GLAUCIA TONELLE 

BRUSTOLIN e MARIA EDUARDA TONELLE BRUSTOLIN DE OLIVEIRA, 

menor representada por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com a presente 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por SADI LUIZ BRUSTOLIN, 

falecido dia 13/09/2017, Id. 10692478. Carreou aos autos as certidões 

negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal (Id. 10692657), 

Estadual/MT (Id. 10944371) e Municipal (Id.10692643, Id. 10692638). 

Certidão ANOREG, Id.10944354. A inventariante e os herdeiros 

manifestaram – se pleiteando a conversão do presente feito em 

arrolamento e apresentaram o plano de partilha, Id. 13967960 Declaração 

de isenção de valores do imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens, Id. 13968008. A representante do Ministério 

Público opinou pelo deferimento ao pleiteado no Id. 13967960, com a 

consequente expedição do formal de partilha, Id. 14213024. É o relatório. 

Decido. Cuida – de abertura de inventário proposto por LUCIA TONELLE 

BRUSTOLIN, SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR, GLAUCIA TONELLE 

BRUSTOLIN e MARIA EDUARDA TONELLE BRUSTOLIN DE OLIVEIRA, 

menor representada por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, dos bem 

deixado por SADI LUIZ BRUSTOLIN, falecido dia 13/09/2017, Id. 10692478. 

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 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, ante a cota da representante do 

Ministério Público, Id. 14213024, e ante a documentação juntada nos autos 

e a partilha amigável de bens apresentada, verifico que não há ôbice para 

a homologação do presente feito. Em face do exposto e por mais que dos 

autos consta, com fundamento no art.659 do CPC HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

dos bens deixados pelo falecimento de SADI LUIZ BRUSTOLIN, falecido dia 

13/09/2017, Id. 10692478, na forma descrita, por meio do esboço de Id. 

13967960, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Após, transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e alvará. 

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, 03 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031933-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - 283.897.781-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031933-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ressai da inicial 

que os interessados acostaram aos autos o comprovante de pagamento 

da guia de distribuição processual, consoante ID. 15550294. Por 

conseguinte, considerando a existência de interesse de incapaz, 

manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC e, após, 

volvam-me conclusos para deliberação. No mais, processe-se em segredo 

de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036649-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. N. (REQUERENTE)

C. C. S. (ADVOGADO(A))

J. A. G. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036649-45.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14866888 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do 

acordo firmado na exordial de ID 10986348, atinente a guarda, alimentos e 

regulamentação de visitas, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, RECONHEÇO a união estável existente 

entre Aline Barini Néspoli e José Antonio Gasparelo Junior a partir de 

16/11/2014 e a DECLARO DISSOLVIDA em 30/09/2017. Custas e 

despesas pelos interessados, pro rata. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003263-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. A. P. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. F. (ADVOGADO(A))

C. D. S. (EXECUTADO)

E. H. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003263-24.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 
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seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14882296 - "(...) Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do 

processo, o que faço com fundamento no art. 2º do Provimento 84/2014 

da E. CGJ/MT[1], devendo incidir todas as orientações ali previstas, 

inclusive a possibilidade de prosseguimento da execução caso sejam 

encontrados bens penhoráveis. Sobrevindo aos autos pedido de 

expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na conta 

vinculada a este feito autorizo desde já a sua expedição. Por fim, promova 

o Sr. Gestor Judicial as providências determinadas no referido Provimento, 

até o arquivamento definitivo dos autos (art. 7º do Provimento 84/2014 – 

CGJ/MT). Intime-se. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020640-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. L. D. S. (RÉU)

W. D. P. (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 1020640-08.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15072889 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

presente Ação Revisional de Alimentos proposta por Flávio Vinícius 

Marques da Silva e João Pedro Marques da Silva, ambos representados 

por Flávia Rubia Marques da Costa, em face de Heliton Crayton Leite da 

Silva e, por conseguinte, MAJORO a prestação alimentar para o valor 

correspondente a 85% do salário mínimo vigente, para ambos os filhos, 

atualmente equivalente a R$ 810,90 (oitocentos e dez reais e noventa 

centavos). Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. 

Custas, despesas e honorários pro rata, suspensa, contudo, a 

exigibilidade, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 3 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034444-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. (ADVOGADO(A))

L. O. B. S. (ADVOGADO(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

G. D. S. S. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034444-43.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15079648 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por VANESSA LIMA SOUTO em 

face de GUSTAVO DA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas, despesas e honorários 

pela autora, suspensa, contudo, a exigibilidade por ser beneficiária da 

justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo 

e arquivem-se os autos." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025331-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESLIE LOPES SALLAS (REQUERENTE)

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

HELENA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025331-65.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15189915 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

presente ação de Alvará Judicial, autorizando a viúva do de cujus, 

dependente habilitada perante a SPPREV, a realizar o levantamento de 

numerário relativo a valores informados no ID. 9680653, deixados em 

conta bancária por José Sallas Herrera e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 

487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o 

ALVARÁ, a fim de que o valor integral seja depositado na conta corrente 

nº 53199-5, agência 3325-1, Banco do Brasil, de titularidade de Elena 

Lopes Sallas, inscrita no CPF sob o nº 617.216.898-34, e, em seguida, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007646-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. F. (EXEQUENTE)

L. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. A. (EXECUTADO)

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 1007646-11.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15715580, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024018-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. Y. P. (ADVOGADO(A))

C. C. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024018-35.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14522715 - "(...) Prosseguindo, intime-se executada para que aporte, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, memorial de cálculo do montante que 

entende devido, nos termos do artigo 524 e s.s do NCPC. Às 

providências." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024905-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. (REQUERENTE)

A. L. P. D. (REQUERENTE)

J. M. D. L. (ADVOGADO(A))

R. P. D. (REQUERENTE)

R. P. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. C. J. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024905-19.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14798090 - "(...) Em decorrência, intimem-se os interessados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias procedam com a devida correção da inicial nos 

ditames acima mencionados, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e conclusos. (...) Prosseguindo, 

nos termos do art. 617, IV do CPC/2015, nomeio como inventariante a filha 

do de cujus Aguida Laura Pompeu Daltro, devendo prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com 

o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras 

declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela inventariante, 

ou, alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do CPC/2015. Outrossim, na mesma oportunidade 

retro mencionada, deverão ser apresentadas aos autos, as certidões de 

dívida atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT) em nome do falecido, bem como o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, e 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Intime-se e 

cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 3 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021503-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

RAFAELA DE CASSIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LOPES NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021503-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14450702 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 

representante legal da 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 ela 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 indeferimento do benefício. Constato, ainda, que 

não foi encartada aos autos a sentença que arbitrou os alimentos, 

desobedecendo, assim, o disposto no artigo 320 da lei processual civil, o 

que, em caso de processamento da demanda, poderá obstar o regular 

andamento do feito, razão pela qual, faculto, igualmente, seja sanado o 

defeito apontado, no mesmo lapso suso, sob as penas da lei. Às 

providências." Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028534-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ (REQUERENTE)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028534-98.2018 VISTOS, ETC. Tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, conforme 

dispõe o art. 189, inciso II, do CPC, o presente tramitará em sigilo, devendo 

ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro norte, necessário 

salientar que a parte autora postula a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenchem os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida. Outrossim, constato que os 

nomes dos outorgantes estão grafados incorretamente, bem assim a 

procuração outorgada pelo requerente Sr. Cherlthon possui poderes 

especiais para promover ação em desfavor da Sra. Meres, quando, na 

realidade trata-se de ação consensual. Nesse viés, a segunda requerente 

deve ser retirada do polo passivo da presente ação e ser incluída no polo 

ativo. Por outro lado, vislumbro que o documento pessoal da segunda 

requerente está ilegível e, também, os requerentes não trouxeram aos 

autos documentos capazes de comprovar que não possuem impedimento 

para ter a união estável reconhecida. Desta feita, determino a intimação 

dos requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem as 

situações apontadas, sob pena de indeferimento. Por fim, esclareço que 

as partes pretendem partilhar tão somente os direitos de fiduciante, tendo 

em vista que o imóvel descrito na exordial está alienado para instituição 

bancária, não sendo propriedade do primeiro requerente, enquanto 

perdurar a alienação fiduciária. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029815-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. L. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. B. (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 1029815-89.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação do Ministério Público acerca de 

decisão/sentença exarada(s) nos autos. Cuiabá/MT, 3 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 222371 Nr: 30382-94.2005.811.0041

 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: CLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, HELOISA HELENA 

SORRENTINO CORRÊA - OAB:12808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Processo nº 30382-94.2005 (Cód. 222371)

VISTOS, ETC.

 Ante o teor da petição e documentos de fls. 62/63, e, considerando que 

sentença que extinguiu o vínculo conjugal transitou em julgado à fl.50, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Cristina Lemes Dourado.

Após, cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 1º de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 413785 Nr: 2613-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->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: JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDA

 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: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT

 Processo nº 2613-38.2010 (Cód. 413785)

VISTOS, ETC.

 Ante o teor da petição de fls. 64/65 em que a autora vindica a 

restauração do assento de casamento das partes para que seja possível 

a averbação do divórcio levado à efeito nos autos, diante da declaração 

da Oficiala do Cartório do assento do casamento alegando não constar a 

lavratura da certidão correlata, entendo que, no caso, se faz necessária a 

instauração de ação autônoma, nos termos do artigo 109 da Lei de 

Registros Públicos, a ser manejada pelos interessados.

Intime-se e, após, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 9517-89.2001.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Pizarro Ferreira - 

OAB:5.471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9517-89.2001 (Cód. 42286)

VISTOS, ETC.

Analisando a petição de fls. 82/84, verifico que se encontra apócrifa, 

portanto, inapta a gerar qualquer efeito jurídico, razão pela qual faculto ao 

seu subscritor, no prazo de 15 dias, a regularização da alusiva peça.

Decorrido in albis, retornem os autos ao arquivo.

Acaso a peça seja subscrita no lapso suso, determino ao Sr. Gestor que 

implemente a decisão que segue.

Pois bem. Compulsando o processo, verifico que desde o limiar da 

demanda fora consignada a venda do imóvel, de maneira que os herdeiros 

e a meeira reconheceram a validade e a eficácia da promessa de compra 

e venda efetivada em vida pelo de cujus, assim como o integral pagamento 

pelo promitente comprador, tanto que pleiteado e deferido a expedição de 

Alvará Judicial para a transferência do bem ao peticionante, conforme se 

infere às fls. 5/8, 22/23, 41/42, 53/54 e 55, ato que, todavia, não foi 

concretizado.

Desta feita, tendo em vista que inexistiu controvérsia processual acerca 

do direito alegado, acolho a pretensão de fls. 82/84 e determino seja 

expedida Carta de Adjudicação do imóvel objeto do alvará judicial nº. 

149/01 (fl. 55) em favor do peticionante.

Após, ao arquivo.

Às providências

Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011378-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ DOS SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

JOSE VESPASIANO PECHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1011378-34.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro necessária a suspensão do presente feito até o trânsito em 

julgado da sentença a ser proferida na Ação de Retificação nº. 

1037711-23.2017.8.11.0041 que fora distribuída para a 4ª Vara Cível de 

Cuiabá, diante da prejudicialidade externa, porquanto para o levantamento 

de valores pela interessada é imperativa a comprovação de que se trata 

da única herdeira do extinto. Destarte, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do 

Código de Processo Civil/2015, determino o sobrestamento deste 

processo até que seja julgado o feito mencionado, oficiando-se ao alusivo 

juízo para que informe nestes autos quando da prolação da sentença, 

assim como do seu trânsito em julgado. Sobrevindo ao feito os 

documentos supra, conclusos para deliberação. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024787-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTIAGO MOURA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRENDA MOURA OAB - 054.654.891-11 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1024787-43.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal do exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 03 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022364-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. S. (EXEQUENTE)

E. D. D. S. (EXEQUENTE)

T. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE IVONE RONDON DUARTE OAB - 999.918.371-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1022364-13.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 
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honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Maio/2018 a Julho/2018, com os acréscimos legais, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora do exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal dos menores, a saber, conta 

00028536-0, agência 1681, operação 001, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012180-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (REQUERENTE)

IRENE PIRES (REQUERENTE)

FERNANDO PEREIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

MILTON PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1012180-95.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico 

que não aportaram aos autos provas robustas quanto à existência de 

união estável entre a Srª. Irene Pires e o de cujus Sr. Joao Francisco da 

Silva. De outro norte, constato que, embora o Sr. Milton Pires da Silva não 

tenha sido incluído como requerente na exordial, outorgou instrumento 

procuratório ao mesmo advogado subscritor da peça, ID. 13028875, bem 

assim demonstra concordância com os pedidos formulados. Ante o 

exposto, indefiro, por ora, o pedido para nomear a Sra. Irene como 

inventariante e, ato contínuo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, nomeio 

como inventariante o filho do de cujus Milton Pires da Silva, o qual deverá 

bem e fielmente desempenhar a função, independente de termo. 

Outrossim, determino a intimação do inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias trazer aos autos a certidão atualizada do imóvel deixado pelo 

extinto, demonstrando a realização da baixa da penhora havida, uma vez 

que o documento juntado no ID. 13028967 – pág. 1 e 2 trata-se de mero 

requerimento; tecer esclarecimentos no tocante à falecida esposa do de 

cujus e eventuais filhos deixados por eles, tendo em vista que no 

documento juntado no ID. 13028967 – pág. 7, consta a informação de que 

o falecido era viúvo e, por fim, traga justificativas acerca dos motivos que 

levaram os requerentes a realizar a venda do imóvel de propriedade do 

falecido antes mesmo de seu falecimento. Às providências. Cuiabá/MT, 03 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021460-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MIRANDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDINEIA VITURINA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1021460-90.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que, não obstante o requerente tenha nomeado a presente ação 

como Execução de Sentença, na realidade trata-se de pedido de extinção 

de condomínio. Nesse viés, a competência para julgamento desta ação já 

fora determinada pela Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar o mesmo 

pedido, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, no Processo nº 

1003908-12.2016.8.11.0000, proferiu a seguinte decisão: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS PARTILHADOS EM 

PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSTITUIÇÃO DE 

CONDOMÍNIO PELA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – REFLEXOS 

PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE MATÉRIAS AFETAS AO DIREITO DE 

FAMÍLIA – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 

1- A proposta de partilha feita após o trânsito em julgado da ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável, configura uma pretensão 

autônoma, de cunho meramente patrimonial, o que por si só extingue a 

atividade jurisdicional da Vara de Família e Sucessões. 2- No âmbito da 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a prestação jurisdicional resta 

exaurida, de modo que os reflexos patrimoniais decorrentes da separação 

dos conviventes, por dizerem respeito à matéria não afeta ao direito de 

família, mas ao de propriedade, devem ser resolvidos no Juízo comum, ou 

seja, no Juízo de Vara Cível. (Primeira Câmara de Direito Privado, Número 

Único: 1003908-12.2016.8.11.0000, Classe: Agravo de Instrumento (202), 

Assunto: [Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Cabimento], 

Relator(a): Des(a). Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 

13.3.2018). Portanto, este Juízo é absolutamente incompetente para 

processar a presente demanda, a qual deve ser declarada de ofício (art. 

64, §1º, do CPC). Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

para processar e julgar a presente ação, e a declino em favor da 11ª Vara 

Cível desta capital, haja vista que o mesmo fora preliminarmente distribuída 

àquele r. Juízo. Providencie o Sr. Gestor as alterações no cadastro e 

demais medidas necessárias quanto a redistribuição do feito, através do 

sistema PJE. Cumpra-se e intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029966-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

WILLIAM GABRIEL DE ASSIS BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA LOPES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1029966-55.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, vislumbro tratar-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela Antecipada ajuizada por 

Dejair de Souza Soares em face de Diego Pereira Lopes Soares, ambos 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que é pai do requerido e, 
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pretende liminarmente a exoneração dos alimentos outrora fixados, sob o 

argumento de que o mesmo atingiu a maioridade e, em decorrência desse 

fato, não haveria mais razão em continuar a manter o pagamento a 

referida pensão alimentícia. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicado, 

necessário salientar que o artigo 1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, 

fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os supre, ou 

na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme 

as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”. O 

artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Geralmente, são mantidos os alimentos para filhos maiores 

quando demonstrado que, embora tenham implementado a maioridade, 

exige-se que a prova apresentada nos autos, seja suficiente para 

demonstrar que o alimentando não necessita mais do recebimento da 

aludida pensão, tendo em vista que a maioridade civil, por si só, não 

enseja a exoneração dos alimentos, isso, pois, a relação parental persiste, 

podendo justificar a permanência do encargo alimentar. Diga-se, ainda, 

que os alimentos se fundam na presunção de necessidade e o dever de 

sustento dos pais para com os filhos e, no caso dos autos, constato, em 

uma análise perfunctória, que o autor não encartou nenhum documento a 

denotar, a priori, a modificação em sua possibilidade em pagar os 

alimentos a fim de respaldar a exoneração antecipada pretendida. 

Vislumbro, ainda, a existência de perigo de dano inverso, levando em 

consideração que a ação possui como fundamento a exoneração de 

alimentos, de maneira que a exoneração, como pretendida, em caráter 

liminar, pode ser prejudicial ao sustento do requerido, caso ainda persista 

a situação que em outra oportunidade deu ensejou a obrigação alimentar. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do NCPC, INDEFIRO a tutela 

de urgência pretendida. Por conseguinte, com fulcro no artigo 9º, § 2º da 

Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 6 de dezembro de 2018, às 14h00min. 

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes, a fim de que 

compareçam na audiência outrora designada, acompanhados de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência do 

requerente, acarretará a extinção e arquivamento do processo e, 

enquanto a ausência do requerido implicará em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/68, 

todavia, não haverá a incidência dos efeitos materiais previstos em lei em 

decorrência da indisponibilidade do direito. De outro viés, caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, poderá o requerido contestar a ação, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 

5.478/68). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504750-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

GRACILMA VIEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MORAES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 
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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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002969-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Vistos etc. JAIRDES ANTONIO ARINOS impetrou 

o presente Mandado de Segurança, em face do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATRO GROSSO, ambos 

qualificados pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no id. 5028049, o Autor pugna 

pela desistência do mandamus. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, 

HOMOLOGO o pedido de desistência realizado pela parte autora, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Desnecessário o pagamento das custas 

processuais, em razão do disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal 

Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, 

da Constituição Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018381-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE OLIVEIRA FRAZAO (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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 HONDA/CG TITAN 150 EX, placa QBS 5068, 

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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022271-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALTER SOARES ANTUNES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 marca/modelo FORD ECO 

SPORT XLT1, placa NJK 5665, ano 2009, cor BRANCA, Renavam 

00143564242, 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. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017393-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 marca/modelo 

PAS/MOTONETA HONDA/BIZ 125 EX, ano/odelo 2013/2014, cor BRANCA, 

placa NJW 3591, Renavam 00603911196, 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001950-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA FERREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 1.0M CONFORT, ano/modelo 2013/2014, plaa, NPP 4641, 

Renavam 00600276988 ,  Chass i  9BGBG51CAEP193286 , 

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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017392-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

ALBA REGINA SILVA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 dos veículos GM CELTA, placa KAB 

8696, cor PRETA, Renavam 857324276, 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023140-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012702-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

WALQUIRIA LOPES BRANDAO (IMPETRANTE)

MARCIO GLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 RENAULT/SANDERO 

STEPWAY, placa NTY 6033, Renavam 0099861446, Chassi 

93YBSR86KRJ287627, 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. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018098-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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, para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo AGILE 1.4 MA 

LTZ-CHEVROLET, categoria particular, cor AZUL, ano 2013/2014, placa 

QBL 4316, Chassi nº 8AGN48X0BR154688, Renavam nº 01015195544, 
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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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020449-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (IMPETRANTE)

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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, para 

que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

MITSUBISHI PAJERO, placa OAP 9777, 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. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018752-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (IMPETRANTE)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 CAR/CAMINHÃO, tio CARROC ABT, marca 

M.BENZ, modelo L 1620, ano/modelo 2000/2000, placa HRO 5064, Chassi 

9BN695014YB221578, Renavam 734985711, diesel, cor BRANCA, 

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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035330-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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, e transferência, do veículo FORD FOCUS HC FLEX, 

ano/modelo 2013/2013, placa OBP 0432, ao Impetrante, 

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 jurisdi]ção. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007216-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

NOELEI DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032050-63.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTIAGO AFONSO (IMPETRANTE)

MARILZA TOME FERREIRA (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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 o 

licenciamento dos veículos TOYOTA/HILUX, modelo CD4X4 SRV, ano 

2008, placa NBF 6760, cor PRETA, Renavam 00989174786, 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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036411-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILBERTO GIRALDELLI (IMPETRANTE)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 JEEP COMPASS 2016, Chassi 

988675126HKH01354, placa QBF 3210, 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. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002502-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

HELIANE DE CASTRO ZANOL (AUTOR(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034119-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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, para 

que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW/GOL 

1.0 GIV (nacional), ano 2012/2013, placa OBK 1969, 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036350-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CASTRO RANGEL (IMPETRANTE)

MICHELLE CRISTINA COSTA (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 TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 
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liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda ao 

licenciamento do veículo FORD ECO SPORT 1.6 FLEX, NUB 9860, 

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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000869-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE PAULA CARVALHO (IMPETRANTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Vistos etc. HERCULES DE PAULA CARVALHO 

impetrou o presente Mandado de Segurança, em face do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATRO GROSSO, ambos 

qualificados pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no id. 11635198, o Autor pugna 

pela desistência do mandamus. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, 

HOMOLOGO o pedido de desistência realizado pela parte autora, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Desnecessário o pagamento das custas 

processuais, em razão do disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal 

Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, 

da Constituição Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005673-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

FABIANE MENEZES DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038230-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CUSTODIO DE CARVALHO ANDRADE 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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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, e transferência, do veículo 

VW/SAVEIRO 1.8 PLUS, ano/modelo 2002, cor AZUL, placa DFO 8593, 

Renavam 00777588129, ao Impetrante, 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 jurisdi]ção. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033090-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

MARINA APARECIDA CORREA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 
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os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002756-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

MAX WILLIS GUOLLO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que 

mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, devendo ser 

observado os comandos do artigo 98, do referido códex. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036352-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

SANDER FERNANDES (IMPETRANTE)

RAFAEL PEREIRA MOLINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 o 

licenciamento dos veículos HONDA/CITY LX CVT, placa QBE 5792, 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. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020215-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1127608-2. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de 

Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 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. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016014-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

V. DE OLIVEIRA CRUZ - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

(SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1126861-8. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de 

Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 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. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002747-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LILIAN PAITER DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que 

mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, devendo ser 

observado os comandos do artigo 98, do referido códex. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007733-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FERNANDA HELENA DAVID PRADO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Vistos etc. FERNANDA HELENA DAVID PRADO 

impetrou o presente Mandado de Segurança, em face do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATRO GROSSO, ambos 

qualificados pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no id. 4634309, o Autor pugna 

pela desistência do mandamus, em razão da perda do objeto. É o sucinto 

relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO o pedido de desistência 

realizado pela parte autora, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Desnecessário o pagamento das custas processuais, em razão do 

disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, da Constituição 

Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008887-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA DE SOUZA MORAES (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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: 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 NISSAN TIIDA SEDAN, placa NUE 0351, ano 

2011/2012, Renavam 00453046860, 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. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033667-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

VIVIANI DE SOUZA NOGUEIRA CAZONI DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado: "Ante 

ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder 

ao segurado o auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

indeferido (07/08/2017 – ID 10545341 - Pág. 2), 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. 

Condeno a Autarquia Federal 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. Cumpra-se.OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004532-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva segue a 

seguir transcrita: 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 o 

licenciamento dos veículos PAS/AUTOMOVEL, marca/modelo 

TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX, ano 2016/Modelo 2017, cor BRANCA, 

placa QBX 5868, Renavam 01104307275, 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010652-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA QUEIROZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência da 

decisão proferida: "Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010541-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da decisão proferida: " Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010343-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU BORGES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010343-39.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZEU BORGES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007890-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007890-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MINERACAO SERRA MORENA 

LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo 

em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013170-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BORTOLI (AUTOR(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013170-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MARIA BORTOLI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENESIA (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE 

(AUTOR(A))

GUILHERME VILELA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000921-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CENTRAIS ELETRICAS DO 

NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE RÉU: PROCURADORIA DA 

FAZENDA ESTADUAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Considerando a distribuição por prevenção, encaminhem-se os autos 

ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013730-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO IVOILSON 

FERREIRA MAIA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a 

comunicação de renuncia ao seu cliente, nos termos do art. 112 do 

CPC[1]. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016903-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA (IMPETRANTE)

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016903-94.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: AUTO POSTO NORTAO 

ITAUBA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007023-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES (EXEQUENTE)

CLAUDIA SODRE DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016559-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

CR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1016559-16.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: CR COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELI - EPP IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA 

RECEITA, GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA 

SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 8767168). Destarte, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela 

autor no id. 8767168, 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016302-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência da 

decisão abaixo transcrito: "ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da 

Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

determinando que seja intimado o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013491-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

DA DECISÃO baixo transcrita: " Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. " OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JEFERSON DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS". 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395085 Nr: 30401-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO DA GUIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736126 Nr: 32525-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741612 Nr: 38439-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 344131 Nr: 14231-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Autos n.º 344131 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

a nova proposta de honorários apresentada pelo expert nomeado na 

espécie.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949160 Nr: 59797-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARX ADRIANO FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 976044 Nr: 12205-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO MT, COMANDANTE GERAL 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989270 Nr: 18205-49.2015.811.0041

 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: DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC DA SEFAZ - MT, GERENTE DE 

CONTA CORRENTE FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 989270 – Mandado de segurança

 Vistos, etc.

Após detida análise dos autos observo que não assiste razão a parte 

impetrada, no tocante a alegação de nulidade, onde sustenta que não 

obteve acesso à petição inicial e demais atos processuais.

Pois bem.

Infere-se da certidão lançada à fl. 102 que o Meirinho incumbido do 

cumprimento do mandado de notificação e intimação, certificou que: 

“Procedi a Notificação e Intimação da Secretaria da SEFAZ 

Superintendência e Gerente da Conta Corrente Fiscal os Sr. LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA e TIAGO DE SOUZA SOARES, que ficaram cientes 

de todos os termos do mandado referido, aceitaram as contrafés que lhes 

ofereci e exararam suas assinaturas no anverso do mandado.” 

(ressaltamos)

Insta consignar, que em observância a fé pública norteia os atos 

praticados pelos Serventuários dos Órgãos Públicos, não há como ser 

acolhido o pedido de nulidade arguida pela parte impetrante sem que tenha 

sido juntada aos autos prova robusta capaz de contrapor a Certidão 

emitida pelo Oficial de Justiça, mormente levando-se em conta as 

assinaturas lançadas à fl. 101.

Assim, REJEITO o pedido de fl. 103/103v.

No mais, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913877 Nr: 39397-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIZIA GOMES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Autos n.º 913877 - Liquidação de sentença

 Vistos etc.
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Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871485 Nr: 10662-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DIONISIO DA SILVA, GERALDA FONSECA DE 

CASTRO, LUZIA DA PENHA, MARIA DE MELO BALIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 871485 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 995546 Nr: 21224-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ANÁSTACIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 995546 - Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 783043 Nr: 36729-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO JULIANO LEITE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 783043 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, devolvo a parte exequente o prazo 

concedido à fl. 34 para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051941 Nr: 47390-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCO MARCELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1051941 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1011604 Nr: 28252-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BONIFÁCIO DE LORENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 1011604 - Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879777 Nr: 16592-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LACERDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 879777 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 942192 Nr: 55877-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 942192 - Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920022 Nr: 43460-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS BONASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECREARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Autos n.º 920022 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando que o pedido de bloqueio online junto as contas públicas do 

Estado de Mato Grosso já foi analisado e decidido por este juízo (fl. 

568/568v), deixo, por ora, de apreciar os requerimentos de fls. 569/570 e 

571/572, até o integral cumprimento do comando judicial de 568/568v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941579 Nr: 55507-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PAULO FELINI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15.887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, Carlos Alberto Bueno (Procurador 

do Estado) - OAB:17439-A, LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - 

OAB:19149/O, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Autos n.º 941579 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos declaração de imposto de renda, a fim de comprovar sua condição 

financeira noticiada na espécie, bem como, comprovantes da regulação 

e/ou da negativa de atendimento pelo SUS, referente à internação objeto 

da liça.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880350 Nr: 16988-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, MT SAÚDE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MT, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648, REGINA MACEDO GONÇALVES - 

OAB:505/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Autos n.º 880350 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requerer o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048264 Nr: 45624-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837237 Nr: 42080-19.2013.811.0041

 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): JOÃO GUERING, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE FAVARETE, HUMBERTO BATISTA DE MACEDO JUNIOR, 

MARIA ARGENTINA LARAYA DE MACEDO, NAHYDA BORGES 

CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 837237 – Desapropriação

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro e documentos que acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838474 Nr: 43107-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUERING, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI FAVARETE, HUMBERTO BATISTA DE MACEDO JUNIOR, 

MARIA ARGENTINA LARAYA DE MACEDO, NAHYDA BORGES 

CAVALCANTI, CASARÃO COXIPÓ GRIIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 838474 – Reintegração de posse

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

o comprovante do depósito da caução real, conforme determinado às fls. 

108/109, bem como, para que manifeste-se sobre o petitório retro e 

documentos que acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 875827 Nr: 13981-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CLÁUDIA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, para extinguir a 

execução de sentença em apenso, por reconhecer a inexigibilidade do 

título que lhe embasa, nos moldes do art. 535, III, do mesmo 

Códex.Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

20.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos 

apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881534 Nr: 17728-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIRMINO DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856729 Nr: 58988-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MATIAS, JOÃO BARROSO, MAGNA LUÍSA 

PEREIRA, MARIA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO DE SIQUEIRA, MARIA INEZ 

SILVA PEREIRA, MARIA MARGARETE DE SIQUEIRA, MELZI LUIZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 856729 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140646 Nr: 27665-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA BULHOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para a parte exequente, querendo, se 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 234814 Nr: 3986-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISY RONSONI LIMA, T. R. L, FRANCISCO GOMES 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Autos n.º 234814 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para a parte executada 

manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Após, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 374/375.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845738 Nr: 49394-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ FERREIRA FIGUEIREDO LAURO, ZAIRA BATISTA 

DA SILVA, HERÔNIA ALVES DE SOUZA, ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA 

RONDON, CLEBER ARANTES DO CARMO, GEORGE SALVADOR BRITO 

ALVES LIMA, JUREMA AMÂNCIO DE FIGUEIREDO NEGRÃO, MAILZA 

PEREIRA DE SOUZA, ELIZABETH DE OLIVEIRA COUTINHO, ZENAIDE 

FERREIRA CAMARGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 845738 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056327 Nr: 49278-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Autos n.º 1056327 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 4048-38.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO DE OLIVEIRA NORBERTO, ANTÔNIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA BASTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:PROC. DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 32064 – Execução

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requerer o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1335875 Nr: 16889-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1335875 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 385847 Nr: 21639-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES, CLETO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021, THIAGO SILVA VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Ante ao exposto, REJEITO as argumentações de fls. 322/332, bem como, 

homologo os cálculos apresentados à fl. 319.No mais, expeça-se ofício 

requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso a fim 

de que seja determinada a formação do Precatório, consoante o disposto 

no art. 910, do CPC, encaminhando-se em anexo toda a documentação 

pertinente, inclusive esta decisão.Em seguida, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887031 Nr: 21260-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPEDES MARIN ALVES, VALDECI AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 887031 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 60587 Nr: 2900-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos n.º 60587 – 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, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031888-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (AUTOR(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC (RÉU)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO 

DE CUIABA (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Destarte, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, 

reconheço e declaro a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e, por 

consequência, julgo extinto o processo em relação ao mencionado ente 

público, sem resolução de mérito. Por conseguinte, com fundamento na 

Resolução 04/2014-TP do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declino 

da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, 

para onde os autos deverão ser imediatamente redistribuídos. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando-se o necessário. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059936 Nr: 51039-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA NEVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ GUSTAVO 

VIEIRA SILVA, para devolução dos autos nº 51039-08.2015.811.0041, 

Protocolo 1059936, 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):

 Cod. Proc.: 702251 Nr: 36872-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO ARAUJO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845558 Nr: 49234-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA NARDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754397 Nr: 6376-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARORILE AMORIM SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 715864 Nr: 10088-11.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMIL FRANCISCO NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que na data de 31/05/2016 houve juntada de nova procuração 

em decorrecia do óbito do patrono anterior, porém, até a presente data 

não havia sido devidamente atualizado o sistema apolo, em consequência, 

a parte autora não recebeu as intimações necessárias desde o despacho 

de fls. 155 em diante. Sendo assim, retifico as certidões de fls. 162 e 164 

e certifico que não houve o decurso de prazo para parte autora. 

Considerando tudo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para tomar ciência da decisão de fls. 165, e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 751245 Nr: 2991-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, L. A. 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AGR AGRICULTURA DE 

PRECISAO, SUPERA CUIABA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, 

CONTRERAS E TRENTINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO FALLETTI 

- OAB:83.341/SP, RODRIGO BRAGA - OAB:8926

 EX POSITIS, ACOLHO o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a 

reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso, do imóvel área de 

terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, n. 8.920, 

Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT. De forma que, JULGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em consonância com o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno as partes Requeridas ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante ao inciso I do §3° do 

art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 896214 Nr: 27158-36.2014.811.0041

 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: JOSE OURIDIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 EX POSITIS, que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO aforado pelo 

Requerente e declaro nulo a ato administrativo n° 6.018/2012, para 

determinar a sua imediata reintegração ao Serviço Ativo da Guarda 

Patrimonial da Policial Militar do Estado de Mato Grosso; e, por 

consequência, ao pagamento no valor correspondente a fração de 

subsídios e demais verbas decorrentes da relação de trabalho a contar do 

período 31.01.2012 até a data de sua reintegração. Anoto que os valores 

da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com 

apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção 

monetária pelo IPCA-E. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a 

parte Requerida ao pagamento de despesas processuais, bem como, em 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se nos autos e intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar.P.I.C.Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919065 Nr: 42799-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAUSINO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DO CARMO DIAS MATOS 

- OAB:OAB/MT 8.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Em atendimento à decisão do agravo de instrumento juntada às fls. 

321/325, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para realizar 

os cálculos de execução de sentença conforme os índices apresentados 

na decisão.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da atualização.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o ofício 

requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor do 

Exequente, observando-se o disposto no art. 910 do CPC, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores a serem apresentados pelo 

Contador Judicial.

 Em seguida, ao arquivo até a quitação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 372249 Nr: 8958-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO BARROS DA SILVA, ANDERSON AKERLEY 

DA SILVA, BENEDITO MATOS, ARIDES DIAS DA SILVA, ALUÍZIO DA CRUZ 

OLIVEIRA, ANTONIO DE CARVALHO, EDIMIR DE OLIVEIRA, EDMIR 

RODRIGUES DE CAMPOS, CÂNDIDO BARBOSA ALVARENGA, BENEDITO 

AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS, CARLOS AURÉLIO ALVES 

CORRÊA, EDMILSON PEDRO DE MORAES AMORIM, CELSO 

ALBUQUERQUE SILVA, CELSO LUÍS MALHEIROS, JULÍCIO VICENTE DA 

COSTA, EDSMARIS PIERRI MENDES PEDROSO, EDSON JOSE DE SOUZA, 

JAGUARIBE APARICIDO RONDON, GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA, 

GLEISON DA SILVA GOMES, LUCIANA RODRIGUES SANTANA DE 

OLIVEIRA, MÁRCIO WAGNER CAVALCANTI, ELAERTE DE DEUS CAMPOS, 

LENIZ DA GRAÇA OLIVEIRA MOLKENTHIN, MARLENE SILVA CAMPOS, 

LEOPOLDINO PEREIRA QUEIROZ, MAURICÉIA CONCEIÇÃO MENDES 

MEIRA, ESPEDITO CAVALCANTE PINTO, JOÃO ELIEZIO DE ARAÚJO, 

KELLY FRANCISCO DE BARROS, SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, 

NILSON MANOEL TAQUES VITAL, SILVESTRE PINHEIRO DA CRUZ, 

OZANA ERCY RODRIGUES, WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA, 

NEREU VALTER TEIXEIRA MAGALHÃES, RICARDO DE ARRUDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PATRICIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifica-se que não houve a expedição de ofício 

requisitório em favor de Espedito Cavalcante Pinto em virtude da petição 

de fls. 1779/1811 apresentada pelo Executado, Município de Cuiabá.

Relata que os valores devidos ao Exequente Espedito Cavalcante Pinto já 

foram pagos pelo Cuiabá-PREV, não cabendo ao este ente a realização de 

novo pagamento.

Todavia, como se extrai da petição de fl. 1273, o alegado pagamento 

desrespeito ao acordo celebrado entre o referido Exequente e o 

Cuiabá-PREV, de modo que a execução continuou apenas em desfavor do 

Município de Cuiabá.

Portanto, o relato trazido pelo Executado não merece prosperar.

Considerando a decisão de homologatória de cálculos de fl. 1820, 

expeça-se em favor do Exequente Espedito Cavalcante Pinto o devido 

Ofício Requisitório.

No que se refere às solicitações de providências contidas nos malotes 

digitais juntados às fls. 1928/1977, verifico que o ponto controvertido paira 

sobre os cálculos realizados pela contadoria judicial às fls. 1817/1818, ao 

qual, pelo que se depreende, não estão devidamente discriminados, de 

modo que não demonstram com precisão a evolução dos valores 

requisitados.

Desta forma, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para 

discriminar, individualmente e mais detalhadamente, os cálculos de fls. 

1817/1818.

Retornando os autos, remetam-se a planilha de cálculos ao Departamento 

Auxiliar da Presidência - DAP, em cumprimento dos malotes digitais de fls. 

1928/1977.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 389894 Nr: 25564-60.2009.811.0041

 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: LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 124/134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1018074 Nr: 30964-45.2015.811.0041

 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: AURY CARDOSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por AURY CARDOSO DE 

PAULA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão de liminar para que o Impetrado não 

condicione o licenciamento do seu veículo ao pagamento de multas de 

trânsito.

O Impetrante sustenta que se dirigiu ao departamento estadual de transito, 

a fim de licenciar o seu veiculo de placa QBI-7066, mas não o pôde fazer, 

sob o pretexto de existência de multas no sistema do Impetrado.

Consigna que a coação para o pagamento das multas de trânsito para que 

possa ter a possibilidade de circular com seu veículo fere seu direito 

líquido e certo.

Com a inicial, vieram os documentos anexos.

A liminar foi deferida às fls. 18/19.

A Autoridade Impetrada, devidamente notificada, prestou informações às 

fls. 25/30.

O representante do Ministério Público manifestou pelo prosseguimento 

processual independentemente de sua manifestação. (fl. 31)

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 
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como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho 

que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de violação 

ao direito líquido e certo do Impetrante, conforme esclarecerei.

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não 

do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser resultado de 

abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento das multas por infração de trânsito, para o recolhimento do 

IPVA e demais consequências deste.

Diante disto, tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do IPVA 

ao pagamento de multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber o que efetivamente lhe é 

devido, por meio do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recursos inerentes.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos

Embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito dispõe que o CRLV somente 

pode ser emitido após a quitação de todos os débitos existentes 

relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se revela 

inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida.

Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo do 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira da motorista.

 Trata-se, a meu ver, de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico.

 Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso 

a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, inclusive 

empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução fiscal, para 

o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite a coação 

administrativa.

 A respeito leciona o culto professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

 "A via da coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro 

meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se 

legitima na medida em que é não só compatível como proporcional ao 

resultado pretendido e tutelado pela ordem normativa." (Curso de Direito 

Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801)

 Por derradeiro, a sanção pelo atraso no pagamento de multas somente 

pode ser a exigência de acréscimos pecuniários para compensar os 

prejuízos causados.

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBI-7066, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1018253 Nr: 31047-61.2015.811.0041

 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: ECOMAT ECOLOGIA MATO GROSSO IND. COMERCIO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ECOMAT ECO MATO 

GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra ato da GERENTE DE 

CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a concessão da segurança 

para o fim de determinar à autoridade apontada coatora que expeça 

imediatamente em favor da impetrante a certidão negativa de débitos 

referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela 

SEFAZ/MT para fins gerais.

A Impetrante alega que teve sua CND/CPND negada pela autoridade 

indigita coatora sob o fundamento de que há débitos da pessoa física dos 

sócios proprietários.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls. 14/56.

A liminar foi indeferida às fls. 57/59.

O Impetrado apresentou informações às fls. 66/70.

O Ministério Público apresentou sua manifestação à fl. 99.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 
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poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

“In casu”, a Impetrante se viu impedida do direito de obter uma Certidão 

Negativa, tendo em vista que seus sócios (pessoas físicas) possuem 

débitos junto ao fisco estadual. Alega que, sem a emissão da CND/CPND, 

pode inviabilizar a própria atividade da empresa Impetrante.

Pois bem. A Impetrante é sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social.

Não se justifica a negativa de expedição de CND pela Fazenda Estadual, 

sob alegação de existência de dívidas fiscais em nome dos sócios da 

empresa, que possui personalidade jurídica diversa dos sócios que a 

compõem.

Neste diapasão, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de 

Justiça:

 “TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PESSOA JURÍDICA 

INADIMPLENTE COM MESMOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA QUE 

REQUER A CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA NO FORNECIMENTO 

DA CERTIDÃO 1. "O fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor 

do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra 

empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a 

expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o 

pagamento de seus tributos em dia" (REsp 493.135/ES, 2ª Turma, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, DJ de 03.08.2006). (...)”. (STJ - REsp: 792570 RS 

2005/0179734-3, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de 

Julgamento: 21/08/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/09/2008)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DE PESSOA JURÍDICA POR 

DÉBITOS DE ALGUNS DE SEUS SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. 

ILEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITO. LEGITIMIDADE. (...)2. A pessoa jurídica ostenta legitimidade 

para ingressar com o mandamus com o propósito de obter certidão 

negativa de débito quando esta lhe for negada argumento de que seus 

sócios, em razão de ineficiente desempenho de suas respectivas 

atividades em outras empresas, tiveram seus nomes inscritos na dívida 

ativa, na medida em que não pode ela ser injustificadamente privada de 

documento necessário ao seu regular funcionamento. 3. Recurso especial 

parcialmente provido”. (STJ - REsp: 535630 DF 2003/0032940-4, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/02/2007 p. 308)

Assim, é fora de dúvida que, quando a autoridade coatora deixa de 

conceder a CND/CNPD à Impetrante, fere direito líquido e certo de exercer 

sua a atividade econômica.

Ademais, impedir a regular atividade laboral, viola preceito constitucional 

que dispõe sobre a liberdade de exercício de profissão, ofício ou atividade 

econômica (art. 5°, XIII e art. 170, CF/88).

 Devo anotar ainda, que a Corte Suprema publicou as Súmulas 70 e 323, 

com posições no sentido de vedar sanções políticas nas obrigações 

fiscais, advertindo "que a Fazenda Pública deve cobrar seus créditos pelo 

executivo fiscal, sem bloquear ou impedir direta ou indiretamente a 

atividade profissional lícita do contribuinte" (RTJ 44/776, 45/859, 73/821)".

Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, determinando que o 

Impetrado expeça CND/CNPD à ECOMAT ECO MATO GROSSO INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA., desde que não haja débito registrado em seu CNPJ, 

independentemente dos débitos lançados em nome de seus sócios.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais.

 Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027220 Nr: 35477-56.2015.811.0041

 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: THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por THOMAZ HUDSON DA 

SILVA KOBI, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão de liminar para que o Impetrado não 

condicione o licenciamento do seu veículo ao pagamento de multas de 

trânsito, e ao final requer o cancelamento das referidas multas.

O Impetrante sustenta que se dirigiu ao departamento estadual de transito, 

a fim de licenciar o seu veiculo de placa CTU-1208, mas não o pôde fazer, 
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sob o pretexto de existência de multas no sistema do Impetrado.

Consigna que a coação para o pagamento das multas de trânsito para que 

possa ter a possibilidade de circular com seu veículo fere seu direito 

líquido e certo.

Com a inicial, vieram os documentos em anexo.

A liminar foi deferida às fls. 20/21.

A Autoridade Impetrada, devidamente notificada, prestou informações às 

fls. 25/33.

O representante do Ministério Público manifestou à fl. 36.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho 

que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de violação 

ao direito líquido e certo do Impetrante, conforme esclarecerei.

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não 

do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser resultado de 

abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento das multas por infração de trânsito, para o recolhimento do 

IPVA e demais consequências deste.

Diante disto, tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do IPVA 

ao pagamento de multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber o que efetivamente lhe é 

devido, por meio do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recursos inerentes.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos

Embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito dispõe que o CRLV somente 

pode ser emitido após a quitação de todos os débitos existentes 

relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se revela 

inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida.

Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo do 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira da motorista.

 Trata-se, a meu ver, de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico.

 Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso 

a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, inclusive 

empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução fiscal, para 

o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite a coação 

administrativa.

 A respeito leciona o culto professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

 "A via da coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro 

meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se 

legitima na medida em que é não só compatível como proporcional ao 

resultado pretendido e tutelado pela ordem normativa." (Curso de Direito 

Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801)

 Por derradeiro, a sanção pelo atraso no pagamento de multas somente 

pode ser a exigência de acréscimos pecuniários para compensar os 

prejuízos causados.

 Quanto à nulidade das multas.

Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das 

multas, uma vez que este detém a legitimidade de rever e anular seus atos 

administrativos, bem como dever de assegurar que o Impetrante tenha 

ciência de sua infração, todavia, não há qualquer comprovação nos autos 

de tal notificação, fazendo com que a multa cobrada seja insubsistente.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e a súmula 312 do STJ:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO 

MUNICIPAL – ATO DE AGENTES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO E 

PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – 

ACOLHIMENTO – DETRAN –CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE 

DAS MULTAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPOSSIBILIDADE 

– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Deve ser acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam quando a autoridade apontada como 

coatora não possui responsabilidade sobre o ato combatido, nem possui 

competência para alterar, modificar ou suspender o referido ato. É o 

DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos 
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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. Compete ao DETRAN/MT 

comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a 

ele é conferido o dever de assegurar que a Impetrante tenha ciência de 

sua infração. 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 50897/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) (grifei)

Súmula 312 STJ: No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração”.

Desta forma, o concessão parcial da segurança é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa CTU-1208, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão somente as multas 

aplicada pelo DETRAN/MT, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1118475 Nr: 18114-22.2016.811.0041

 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: ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENENTE CORONEL LICINIO RAMALHO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança impetrado 

que ITAGENE PEDOSO DE BARROS JUNIOR contra ato do COORDENADOR 

DO 15º CFSD/2015-16, verifico, conforme certidão fl.30, que a Parte 

Impetrante, apesar de intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando, ainda, a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 978810 Nr: 13446-42.2015.811.0041

 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: ACMDS, BENAIA NEGRAO DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA EVANGELICA 

ELCHADAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS AUGUSTO 

MARTINS - OAB:18.059/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por A.C.M. DOS S., 

representado por BENAIA NEGRÃO DOS SANTOS MOURA e EVILÁSIO 

MOURA MENDES JÚNIOR, contra ato da DIRETORA DA ESCOLA 

EVANGÉLICA ELCHADAY, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança para o fim de determinar que a Impetrada confirme a matricula 

da Impetrante no primeiro ano do ensino fundamental.

Relata que a Impetrante, com cinco anos e oito meses de idade, foi 

aprovada com êxito na educação infantil.

Dessa forma ao se dirigir à instituição de ensino para proceder a matricula 

no próximo nível, que seria de alfabetização - primeira série de ensino 

fundamental-, foi informada pela autoridade coatora que não seria possível 

efetivar a matricula, pois com as alterações da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação a Impetrante deveria ter a idade mínima para a efetivação da 

matricula, a saber, seis anos.

Desta forma, requereu a concessão liminar para o fim de que seja 

determinada à Impetrada que efetuasse a matricula da Impetrante no 

primeiro ano do ensino fundamental, confirmando sua matrícula no mérito.

Com a inicial, vieram acostados os documentos em anexo.

A liminar foi indeferida às fls. 44/45.

O Impetrado apresentou informações às fls. 84/88.

O Ministério Público apresentou sua manifestação à fl. 221.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 
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segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Discute-se nos autos acerca do direito da Instituição de ensino em 

negar-se a realizar matrícula de criança com cinco anos e oito meses no 

Ensino Fundamental o que contraria a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.034/1996.

Inobstante ser o acesso à educação direito amparado constitucionalmente, 

a recusa de matrícula da menor não infringe qualquer dispositivo legal ou 

constitucional.

Acerca da matéria, o artigo 25, caput e § 2º da Resolução nº 002, de 22 

de setembro de 2009, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso 

– CEE/MT prevê que o ensino fundamental contempla apenas crianças que 

completarem seis (6) anos de idade, respectivamente, até 30 de abril do 

ano em que ocorrer a matrícula, situação que não alberga impetrante, 

nascida em julho de 2009, uma vez que, na época da data-limite, não 

deterá a idade exigida.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL — SEIS (6) ANOS DE IDADE — CUMPRIMENTO 

ATÉ O DIA 30 DE ABRIL — EXIGÊNCIA — LEGALIDADE — PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE — OBEDIÊNCIA — NECESSIDADE. Não possui direito líquido e 

certo à matrícula no ensino fundamental a criança que não tenha 

completado seis (6) anos de idade até o dia 30 de abril, tal como exigido 

pela Resolução nº 002/2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato 

Grosso. O cumprimento da exigência, plenamente lícita, evita, ainda, 

ofensa ao princípio da igualdade, em prejuízo de outras crianças que se 

encontram em idêntica situação. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 

161045/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente 

mandado de segurança, tampouco ilegalidade a ser afastada, pois agiu a 

autoridade impetrada dentro dos limites impostos pela Lei, indefiro a liminar.

 Em assim sendo, a meu ver, a denegação da segurança para este 

“mandamus” é a medida que se impõe.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais.

 Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 371422 Nr: 7951-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA DA SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por NILDA DA SILVA 

LEMOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual já foi 

realizada expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da 

Exequente e seu Patrono.

Depreende dos autos que decorreu o prazo legal para o pagamento das 

RPVs de fls. 114/115, desta forma, foi requerido o sequestro dos valores 

das contas do Executado via Bacenjud.

O sequestro de valores nos casos de não pagamento de requisição de 

pequeno valor, dentro do prazo legal está previsto no art. 17, §2° da Lei n. 

10.259/01.

Neste mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial n.1 do Tribunal Pleno 

do TST, é clara em dizer:

“Precatório. Crédito trabalhista. Pequeno valor. Emenda Constitucional n. 

37/02. Há dispensa da expedição de precatório, na forma do art. 100, §3°, 

da CF/88, quando a execução contra a Fazenda Pública não exceder os 

valores definidos, provisoriamente, pela Emenda Constitucional n. 37/02, 

como obrigações de pequeno valor, inexiste ilegalidade, sob esse prisma, 

na determinação de sequestro da quantia devida pelo ente público”.

Portanto, DETERMINO o sequestro nos valores de R$ 14.973,04 (quatorze 

mil novecentos e setenta e três reais e quatro centavos) referente ao RPV 

de fl. 114, e o valor de R$ 1.497,30 (mil quatrocentos e noventa e sete 

reais e trinta centavos) referente ao RPV de fl. 115, em favor de NILDA 

DA SILVA LEMOS, CPF n. 483.565.901-59, e JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, 

CPF n. 237.128.569-20, respectivamente.

 Numerário suficiente para o cumprimento da decisão judicial e a 

satisfação das Requisições de Pequeno Valor expedidas às fls. 114/115.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 117912 Nr: 6368-27.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIETE LOPES DOS SANTOS E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES 

GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENS PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por ALIETE LOPES DOS 

SANTOS E OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para 

cumprimento de sentença transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, manifestou (fls. 2070/2072) pela não 

oposição aos cálculos apresentados pelos Exequentes.

Os novos cálculos apresentados pelos Exequentes, de simples análise 

ocular, verifica-se que se trata de mera atualização dos cálculos outrora 

apresentados, os quais o Executado expressamente manifestou pela não 

oposição, desta forma, tenho como corretos para expedição dos ofícios 

requisitórios ou RPV, conforme o caso.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 2074/2118, em favor dos Exequentes.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada, observando-se o disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, 

bem como na Constituição Federal, conforme os valores apresentados às 

fls. 2074/2118.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 757043 Nr: 9190-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, SALOMÃO 

NEVES BOTELHO, D3S - LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

FIORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15.456 OAB/MT, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15456, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos, etc.

Intimem-se os demais requeridos para se manifestar quanto ao 

levantamento dos valores depositados nos autos formulados à fl. 309.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1081725 Nr: 2382-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELARMINO BORGES NETO, ITAPUÃ VIAGENS E 

TURISMO LTDA, BELARMINO BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:23.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Consignação em Pagamento promovido por BELARMINO 

BORGES NETO e OUTROS em desfavor da AGER e OUTRO.

O Executado depositou valores na conta judicial dos autos em decorrência 

da natureza da ação, conforme se extrai da certidão de fl. 53.

Todavia, foi homologada a desistência da presente ação à fl. 48, e neste 

momento, requer o levantamento dos valores depositados nos autos.

Sendo assim, defiro o levantamento dos valores depositados nos autos, 

em favor das Partes Autoras.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 877498 Nr: 15110-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR - 37.880, ROGÉRIO SCHUSTER JR. - OAB:40.191-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242, FERNANDO CESAR PAULA 

RODRIGUES - OAB:PROC DO ESTADO

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859345 Nr: 1214-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo JOSE KROMINSKI 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Executado depositou na conta judicial dos autos o valor referente à RPV 

de fl. 51, conforme se extrai da certidão e comprovantes de depósito de 

fls. 67/69.

Sendo assim, defiro o levantamento dos valores depositados em favor do 

Exequente a se utilizar das informações bancárias de fl. 72.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 899536 Nr: 29479-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA CANDIDO - 

OAB:17480/E, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:PROC. FED.

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 06/12/2018 às 12h50min (doze horas e cinquenta minutos – 

Período Vespertino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja à 

Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, 

CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 
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exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 899536 Nr: 29479-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA CANDIDO - 

OAB:17480/E, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:PROC. FED.

 Vistos, etc.

Considerando que este processo está concluso neste Gabinete, bem 

como que a Parte Requerente, solicitou cópias destes, não sendo possível 

realizá-las na sede do Fórum da Capital, remeto os autos à Secretaria 

Judicial para que sejam tomadas as providências para a retirada em carga.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031364-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

ABDALLA TRUCK CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1031364-37.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ABDALLA TRUCK CENTER 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME Endereço: RUA K, Qd 6 - Lt. 

18-22, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-370 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para ciência da 

decisão nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DECISÃO: "Diante do exposto, 

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, 

deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016524-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1016524-90.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE 
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FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA SANTA CATARINA, 68, CPA II, 

CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-710 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 645, - DE 341/342 A 729/730, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-405 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar 

as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste. 

DESPACHO: "Vistos, etc. Diante do teor da certidão de ID. nº 4505472, 

declaro a revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, 

com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as Partes para, no prazo de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se." CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504377-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BARBOSA ZANIN ZANONI (IMPETRANTE)

ELIZABETH MACEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 0504377-26.2015.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [APREENSÃO, Abuso de Poder]->MANDADO 

DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: FELIPE BARBOSA ZANIN 

ZANONI Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 595, - ATÉ 

1603/1604, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 86010-160 POLO PASSIVO: 

Nome: GECAD INTERMAT Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, sn, Centro Político Administrativo, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO 

IMPETRANTE para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado e, querendo, interpor recurso no prazo legal. 

SENTENÇA: "Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

HOMOLOGO a desistência do impetrante no prosseguimento da lide e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, ficando sem efeito a 

liminar deferida nos autos, conforme art. 309, III desse mesmo códex. Sem 

custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem 

honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C." CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024776-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (ADVOGADO(A))

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS E MOBILIDADE URBANA DE 

VÁRZEA GRANDE, (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Secretario Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1024776-14.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $100.00 ESPÉCIE: [SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV 

Endereço: Rua Barão de Melgaço, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 POLO PASSIVO: Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN Endereço: desconhecido Nome: SECRETARIO DE SERVIÇOS 

PUBLICOS E MOBILIDADE URBANA DE VÁRZEA GRANDE, Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 2500, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Nome: Secretario Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1289, - DE 

367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para cumprir a r. 

decisão nos autos do processo acima identificado, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DECISÃO: "Vistos etc. O despacho de fl. 15 (ID 

14658202) não foi cumprido em sua integralidade, uma vez que a 

requerente não trouxe o CRLV atual do veículo e tampouco comprovou a 

quitação dos impostos e taxas incidentes sobre o ato de licenciamento. 

Além disso, verifico a necessidade de emenda da petição inicial para 

correção de seu polo passivo, uma vez que, em se tratando de ação de 

conhecimento e não de mandado de segurança, é indevido o seu manejo 

contra as autoridades ali indicadas. Diante disso, a requerente deverá 

emenda a inicial para indicar quem de direito para compor o polo passivo 

da presente ação. Intime-se. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 
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ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019395-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019395-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique-se, Sra. Gestora, 

acerca da tempestividade da impugnação à contestação apresentada ao 

ID 5496435, bem como das impugnações ao ID 5619870 e 5619782. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032958-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER (IMPETRANTE)

WILSON ROBERTO LAUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo 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 o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504861-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINIR CATARINA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

ILMA MARIA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 0504861-41.2015.8.11.0041 Valor da 

causa: $55,808.87 ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA 

GLORIA SILVA Endereço: RUA NOVA OLÍMPIA, 466, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-040 Nome: ILMA MARIA DE SOUZA 

LOPES Endereço: RUA NOVA OLÍMPIA, 506, JARDIM SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-040 Nome: LUZINIR CATARINA DE SIQUEIRA 

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 102, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal Endereço: 

Praça Alencastro, 158, 158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro Norte, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-906 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para manifestação em 10 (dez) dias, acerca dos 

documentos juntados no ID de nº 15670500, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DESPACHO: "Dessa forma, intime-se 

o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015101-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE MARANHAO (IMPETRANTE)

ROBERTO ALMEIDA GIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015101-95.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE 

ALBUQUERQUE MARANHAO IMPETRADO: PRESIDENTE DETRAN MT 

Vistos, etc. Em análise dos autos, verifico que a parte autora não se 

manifestou nos autos quanto à regularização do feito condicionada pelo 

teor do despacho ao ID 3322826. Contudo, também constato que apesar 

da expedição de carta de intimação com AR (ID 12020162), esta fora 

assinada por pessoa estranha a este processo, não configurando, 

portanto, a intimação pessoal almejada. Portanto, faculto ao impetrante, 

mediante nova intimação, que providencie a regularização do feito nos 

moldes do despacho proferido e supramencionado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028806-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

INGRID MACHADO KUMAKURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação. (arts. 139, VI e 

319, VII, NCPC e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029057-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, bem 

como da diligência referente ao bairro Centro - Zona 01 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 

ou comprovar a Justiça Gratuita. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

"Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, com urgência, por oficial 

plantonista. Expeça-se o necessário. Após, devolva-se a presente ao 

Juízo deprecante, com as nossas homenagens."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948503 Nr: 59395-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBINA LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Diante de todo o exposto, REJEITO os Embargos à Execução, propostos 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de EUZEBINA LIMA DE SOUZA. 

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno o 

Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC. Extraia-se cópia deste decisum e junte-se no processo principal, 

mediante termo nos autos.Não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que não 

houve proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme 

preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 714403 Nr: 7407-68.2011.811.0041

 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: SINDICADO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDIC. 

CIVIL DO EST. DE MT - SIAGESPOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, 

CPC.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1029065 Nr: 36327-13.2015.811.0041

 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: KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMNISTRAÇÃO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 898086 Nr: 28376-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA TAPAJÓS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, JENZ 
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PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos.Condeno a autora ao pagamento de custas judiciaisCondeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC. Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, 

§3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 943549 Nr: 56620-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA DONINI MORAES - 

OAB:8106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC.

Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento §3º, inciso 

I, cumulado com o §4º, inciso III e §10, CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 218967 Nr: 27528-30.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA AURELIANA DA SILVA, DAYSE PEREIRA DA 

SILVA, DULCÍDIO TIMÓTEO DE LIMA, ENEDINA APARECIDA ULIANA DE 

SOUZA, EVITA PEREIRA DE CAMPOS, EVANZITA SILVA PORTO CORRÊA, 

MARIA ROSA DA SILVA CRUZ, JAIRDES RIBEIRO FERREIRA, LUIS 

ANTONIO PEREIRA, GUINAURA ARCANJO DA SILVA, JOELMA 

APARECIDA RONDON, LOURDES ESSER MONTEIRO DA SILVA, MARINA 

ARCANJO DA SILVA, NEUSA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA F. KUMUCHIAN - 

OAB:7946-MT, ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7.946 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7534, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 

ESTADO) - OAB:, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por ANA 

AURELIANA DA SILVA e outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

No petitório de fls. 655/657, os autores apresentaram os cálculos de 

liquidação de sentença, de acordo com o julgamento dos embargos à 

execução, no qual foi determinado que os juros de mora fossem aplicados 

a partir do trânsito em julgado da decisão.

À fl. 602, a Contadoria Judicial havia informado que não possuía 

condições para realizar a atualização, ante a complexidade dos cálculos.

Nesta senda, o Juízo determinou a atualização dos cálculos pelos próprios 

autores, o que foi feito às fls. 607/648 e novamente às fls. 658/714. Dessa 

forma, requerem a homologação dos cálculos apresentados (fl. 658/714), 

bem como a expedição de precatório em função do processo ter trâmite 

processual prioritário.

É o que merecia relato.

Tendo em vista a apresentação dos cálculos pela parte autora e a 

impossibilidade do Requerido em se manifestar sobre os mesmos, diante 

de sua complexidade, tenho que se faz necessária o cálculo de liquidação 

do débito.

O Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso foi editado pelo Conselho da Magistratura em 10/08/2017.

Em seu art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:

Art. 3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

modelo do Anexo II deste Provimento.

Posto isto, encaminhem-se os documentos necessários para a elaboração 

do cálculo, conforme determinado no art. 3º, §1º do Provimento 11/2017, 

quais sejam: a) sentença; b) acórdão, se houver; c) os títulos que deram 

origem ao cálculo e suas alterações; d) o cálculo originário da liquidação; 

e) informação referente a prioridade legal.

Com os cálculos juntados aos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840705 Nr: 45058-66.2013.811.0041

 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: AMELIA DA ROCHA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO - 

OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da ação, 

formulada pela Autora à fl. 40 destes autos de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL, ajuizado por AMÉLIA DA ROCHA PASSOS com o objetivo de 

transladar os restos mortais de sua mãe Maria da Conceição Rocha.

Tendo em vista que tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária (art. 

725, VII, CPC), não há óbice à homologação do pedido de desistência feito 

pela autora.

Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 783224 Nr: 36917-92.2012.811.0041

 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: KERLLY SUZAN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL JARDIM 

CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505

 Certifico que as contrarrazões e o recurso adesivo da requerente são 

tempestivos. E o Hospital Jardim Cuiabá apresentou contrarrazões ao 

recurso de apelação. Impulsiono estes autos a fim de intimar os requeridos 

para caso queira se manifestar acerca do recurso adesivo de fls.64/67, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840949 Nr: 45273-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FIGUEIREDO E SILVA, EDNA COLOMBARI 

MINOSSO, EVANIL RODRIGUES DE LIMA, EVANICE SOUZA DIAS, ELIDIA 

JESUS DE AMORIM VIEIRA, ELIZABETH CRUZ CAMPOS, GONÇALINA 

FÉLIX DA SILVA SANTOS, FERNANDO CESAR DA SILVA, HELZIANA 

ARRUDA DO NASCIMENTO, GLÓRIA LÚCIA DDE OLIVEIRA LARA, HILDA 

ZARQUE DE BRITO, IDÁLINA DE SOUZA ALVES, IEDA MARIA BRIGHENTI, 

IEDA MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, JURACY ROSA RAMOS DE 

MONLEVADE, IVETE DA SILVA ABREU, JOANILZA ALMEIDA DOS 

SANTOS, JANUARIA GOMES COSTA ALMEIDA, JOÃO FELIX PEREIRA, 
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JUVINILIO FRANCISCO FILHO

 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 - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que em determinação a decisão de fl.558-v impulsiono os autos 

intimando a parte autora para se manifestar acerca dos documentos 

pertinentes à liquidação. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752117 Nr: 3929-18.2012.811.0041

 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: MAYARA GARCIA F. DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MARTINS MAGALHÃES DE 

MELO - OAB:13141-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA PIRES 

COSTA, para devolução dos autos nº 3929-18.2012.811.0041, Protocolo 

752117, 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 814688 Nr: 21149-92.2013.811.0041

 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: SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA CAMILA DE PAULA - 

OAB:14504, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

As preliminares alegadas pelo Requerido serão analisada quando do 

julgamento de mérito da presente ação, razão pela qual declaro o feito 

saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação de existência de 

insalubridade no ambiente de trabalho da Requerente e a majoração de 

seu grau, em caso positivo.

Porém, antes de analisar a necessidade de produção de prova pericial, 

intime-se a Requerente pra que, no prazo de 10 (dez) dias, informe em 

quais locais exerceu a função de técnica de enfermagem durante todo o 

período laboral.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 890535 Nr: 23591-94.2014.811.0041

 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: GUILHERMINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANTONIO 

BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FANCHIN (PROC 

MUNICIPIO) - OAB:3799

 Vistos, etc.

 Intime-se o Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifique a 

necessidade de produção de prova testemunhal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 902836 Nr: 31938-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES DE SOUZA, ELAINE SKIRESINSKI 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁTIMA PERFEITO DA SILVA CAMPOS, 

FIRMINO RODRIGUES DE JESUS, ILTON BATISTA CAMILO, JAÇANAN 

LOPES DIAS E SOUZA, LAURINEIDE FERREIRA DO CARMO, JOSÉ 

BARBOSA FILHO, JOACI POLICARPO DA CUNHA, MARIA ELENA 

SAQUETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8602, SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - 

OAB:16723-B

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 431183 Nr: 11595-41.2010.811.0041

 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: SOFIA DE ARRUDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos etc.

Em complemento ao despacho proferido à fl. 154, após a indicação da 

função e local de trabalho da Requerente (fl. 155), defiro a produção de 

prova pericial, e nomeio como perito o Sr. Edmilson Pinho de Sá, 

engenheiro civil devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua 43, nº 576, Bairro Boa Esperança – 

CEP 78045-200, telefone celular (65) 9951-4424 e telefone comercial (65) 

3623-9940/ 3627-6533.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao Município produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Dê-se ciência ao perito do encargo para o qual está incumbido, devendo 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, currículo e proposta de honorários, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 2º CPC, bem como 

indicar local para ter início a produção da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 723929 Nr: 19544-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há nenhum tipo de incapacidade laboral.Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 62.Oficie-se a autarquia previdenciária 

para que tome conhecimento desta sentença.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 900580 Nr: 30286-64.2014.811.0041

 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: SHEILA MARA DAMASCENO JULKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 136, intime-se a autora, pessoalmente, a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, cumprindo a diligência 

anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de cinco dias (art. 485, §1º 

do CPC).

Conste-se a advertência que o decurso do prazo sem manifestação é 

causa de extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 752766 Nr: 4632-46.2012.811.0041

 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: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDAMIR CRUZ DE ALMEIDA SOUZA, 

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA 

COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI AUXILIADORA 

PEDROSO CORRÊA - OAB:7165B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que a intimação pessoal determinada à fl. 

94 não ocorreu.

A carta de A.R. de fl. 98 encontra-se assinada por Wellinton José, pessoa 

estranha ao processo e a de fl. 99 dá conta que a autora teria mudado de 

endereço.

 Dessa forma, cumpra-se o disposto no despacho de fl. 94, devendo ser a 

autora intimada PESSOALMENTE e via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, providenciar o prosseguimento do feito (fl. 91, item II), sob pena de 

extinção do processo, na forma do art. 485, II e III e §1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo da Meta-2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1119451 Nr: 18528-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON THIMOTEO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO - UFMT, 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preliminarmente, desentranhem-se as fls. 93/96, pois se tratam de cópias 

integrais da decisão que consta à fl. 91/92-v.

Após, intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze), para tomarem 

ciência do recebimento dos autos por este juízo, bem como para 

especificarem as provas que pretendem produzir nesta fase do processo.

 Saliento que eventuais necessidades de produção de provas deverão ser 

justificadas, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos 

para o Ministério Público.

Com estas providências, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956303 Nr: 3223-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRITO DOS SANTOS, LEONI XAVIER DE 

OLIVEIRA, NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR, EVANIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033149-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM LEANDRO DA SILVA (IMPETRANTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BENJAMIM 

LEANDRO DA SILVA contra ato dito coator praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT, 

objetivando a suspensão do ato coator, a fim de que seja suspensa a 

exigência do pagamento das multas, e, tendo em vista do 

licenciamento/emplacamento dos anos de 2017 e 2018, seja liberado o 

veículo apreendido pela autoridade impetrada e restituído em favor do 

impetrante, com a emissão do respectivo Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel Honda XRE-300, placa 

QBK-0556, ano/modelo 2014/2014. Em breve síntese, o impetrante 

argumenta não ser justa a vinculação do licenciamento e liberação do seu 

veículo ao pagamento das multas de trânsito das quais não foi notificado. 

Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). No que tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se 

revela ilegal a vinculação do IPVA ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as 

provas que acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade 

do direito invocado. De acordo com o CTB: Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 
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infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação 

devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será 

considerada válida para todos os efeitos. Tendo em vista as provas que 

dos autos constam percebo que o endereço do autor cadastrado junto ao 

DETRAN é “Av. Elias Farah Filho, nº 100, Loteamento Zé Sobrinho, CEP: 

78711008, Rondonópolis – MT” (fls. 29 e 34) ao passo que seu endereço 

atual, conforme declarado na exordial e que consta do comprovante de 

endereço de fl. 21 é “Rua M, Quadra 16, Lote 15, Bairro Primero de Março, 

CEP nº 78056-814, Cuiabá – MT”. Ora, a divergência dos endereços 

(cadastrado junto ao órgão e atual) é visível. Como esperava o autor ser 

notificado das multas se mudou de endereço (inclusive de cidade) e não 

comunicou o órgão estadual de trânsito? Destarte, a fumaça do bom direito 

referente à ausência de notificação não está presente. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto, o que não fez. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado. No mais, tem sido ponto pacífico na 

jurisprudência a possibilidade de vincular o licenciamento do veículo ao 

pagamento das multas por ventura existentes, desde que tenha havido 

notificação válida. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027707-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

WILLYAM RODRIGUES ALVES (IMPETRANTE)

JOSE HENRIQUE BAGGIO (IMPETRANTE)

LUIZ EDUARDO BURDZINSKI (IMPETRANTE)

MANOEL JUNIOR SOUSA SANTOS (IMPETRANTE)

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (IMPETRANTE)

SIMONE MARTINS DE SOUZA FERRAZ (IMPETRANTE)

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WAGNER MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARA LINA RAMOS SILVA (IMPETRANTE)

MARCIO FERREIRA CRUZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO INTERNO POR MÉRITO 

INTELECTUAL AO CARGO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR - CLASSE INICIAL (3º SARGENTO BM) (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança c/c pedido liminar inaudita 

altera parte impetrado por ISADORA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA e 

outros contra ato coator do Presidente da Comissão do Concurso Interno 

por mérito intelectual ao cargo de sargento do corpo de bombeiros militar – 

classe inicial (3º sargento BM), autoridade vinculada ao Governo do 

Estado de Mato Grosso, na qual almejam a nulidade do ato que indeferiu as 

inscrições dos impetrantes, bem como seja cancelada a prova objetiva 

realizada no dia 04/09/2017 e realizada nova prova que garanta a 

participação dos impetrantes. Com a inicial vieram documentos. Ao ID. 

9858980 determinei a intimação dos Impetrantes para aclararem o pedido, 

ou querendo, ratificar o mesmo. Manifestação dos Impetrantes ao ID. 

10028939. É o que cumpria relatar. Decido. É cediço, nos termos do art. 

7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

é necessária 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). A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 

7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. Analisando os 

argumentos despendidos pelos impetrantes, com a documentação trazida 

aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido liminar por 

entender ausente a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora. 

A discussão da presente ação se dá em torno de ato administrativo 

perpetrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso – CBMMT, qual 

seja a publicação do Edital nº 001/BM-1/2017, referente ao Concurso 

Público Interno de Provas para preenchimento de 26 (vinte e seis) vagas 

ao cargo de Sargento Bombeiro Militar (Classe Inicial – 3º Sargento BM). O 

processo de promoção no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Mato 

Grosso, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos 

da legalidade. Além disso, vale lembrar que os atos administrativos gozam 

da presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo 

relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, 

vislumbro que os Impetrantes não conseguiram demonstram, neste 

momento de cognição sumária, a ilegalidade do ato em questão. É notável 

que a norma que trata do tema dispõe o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 38. 

Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito 

intelectual a praça que estiver nas seguintes situações: I - em gozo de 

licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família por 

prazo superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) 

meses; II - agregada em virtude de encontrar-se no exercício de cargo 

público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; III - 

agregada por ter sido cedida ou passada à disposição de órgãos do 

Governo Federal, do Governo Estadual ou Municipal, para exercer função 

de natureza civil; ou IV - não possuir estabilidade na data de inscrição no 

processo seletivo. Assim, uma vez que os Impetrantes não cumprem os 

requisitos exigidos na legislação de regência, o indeferimento da inscrição 

não pode ser considerado ato ilegal. Neste sentido a jurisprudência do 

TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam do 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão dos Impetrantes. Ademais, 

não há qualquer perigo da demora, podendo os militares em questão 

aguardar até a decisão final, sem qualquer perigo para a eficácia da 

medida, caso venha a ser concedida. Diante disso, a prova pré-constituída 

se mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado. Vale 

lembrar que não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade do edital em questão. Não seria 

razoável inversão do rito neste momento, uma vez que necessária a 

manifestação das partes e a produção de provas. A tutela liminar possui 

caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 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). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036800-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER (ADVOGADO(A))

GRECION RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. O Autor informa em sua inicial que houve sentença em ação 

anteriormente ajuizada perante o TJ/MT (Mandado de segurança nº 

0180914-57.2015.811.0000), a qual não confirmou a liminar anteriormente 

concedida nos mesmos autos. Dessa forma, em atenção ao princípio da 

economia e celeridade processual, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se 

o autor para manifestar-se sobre eventual ocorrência de coisa julgada, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033141-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA KRESTY PRAEIRO ASENCIO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS impetrado por ELIZANDRA KRESTY 

PRAEIRO ASENCIO, tendo por autoridade coatora o SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Pois bem, de acordo com o 

art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia 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. 

Tendo em vista que a petição inicial indica Secretário de Estado como 

autoridade coatora neste mandamus, por consequência, a competência 

para julgamento desta lide não é deste juízo. Desta forma, declino da 

competência e 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. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029852-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A presente ação é cópia siamesa do mandado de segurança 

nº 1029345-58.2018.8.11.0041, com trâmite perante este juízo, o que 

caracteriza litispendência e enseja, de plano, a revogação da liminar 

conferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública. 

Verifica-se que este writ foi distribuído posteriormente ao processo 

epigrafado, diante do despacho que intimou o autor a juntar documentos 

necessários, o que pode vir a caracterizar litigância de má-fé do 

requerente pela tentativa de burla do princípio do juiz natural. Sendo assim, 

faculto que se manifeste nos autos, arguindo o que entender de direito em 

sua defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Fica revogada a liminar de ID. 15325619 em 

razão de ter sido proferida por juiz incompetente, diante da litispendência 

constatada, devendo ser a impetrada intimada da revogação, por meio de 

oficial plantonista. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004154-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença por 

arbitramento por SANDRA ROSA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos: 

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e 

correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS 

DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao 

ano, 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. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C.” Em sede 

de apelação/remessa necessária, foi dado provimento parcial ao recurso 

e retificada em parte a sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que: 1) A apuração 

de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso 

constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em 

liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo 

de 11,98%, bem como o prazo prescricional; 2) Incidam sobre os valores a 

receber pela Autora, os descontos da contribuição previdenciária e de 

imposto de renda; 3) Em relação aos juros moratórios, incidirão a partir da 

citação válida, no percentual de 1% , ao mês (Decreto-Lei 3.322/87) até 

julho 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, percentual de 0,5% ao 

mês (MP 2.180-35/35), e a partir de julho/2009, quando deverão incidir 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09), e, do RE 87.947-SE (tema 810); 4) Quanto à 

correção monetária, aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para incidência do 

IPCA-E, a partir de janeiro/2001, nos termos do REsp 1.492.221/PR. 5) 

Determinar que o percentual arbitrados a título de honorários advocatícios 

sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, 

do art. 85 do CPC. É como voto.” Para fins de elucidação da controvérsia, 

deve ser promovida a liquidação da sentença como determinado em 

sentença e esta parte confirmada pelo Acórdão da Apelação/Remessa 

Necessária, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja 

intimado o executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do 

artigo 510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora 

para manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000075-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. MARIA JOSE DA COSTA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é pensionista e que 

seu esposo ELDO SÁ CORREA fora servidor do Requerido, tendo sofrido 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que os Tribunais Superiores firmaram 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do 

presente feito, a condenação do Requerido para incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 

como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas recebidas que 

compõem a remuneração. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação ao ID. 12196880. Impugnação 

à contestação ao ID. 14991868. As partes foram intimadas sobre provas 

(fl. 175) e postularam pelo julgamento antecipado da lide. Ouvido o 

Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, 

comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 

do CPC. Inicio a análise peja prejudicial de mérito levantado pelo Requerido, 

qual seja, a prescrição. Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda 

Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 

06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim 

preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição 

quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e 

órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, o 

esposo da requerente ocupava cargo público integrante da carreira dos 

profissionais da carreira militar, conforme atestam os documentos 

anexados à petição inicial. É sabido que tal carreira foi organizada e 

estruturada por meio das Lei Complementar Estadual nº 231/2005, ou seja, 

posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e 

dá outras providências). Revela-se, limpidamente, que foi promovida a 

estruturação da carreira (em 2005), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2018 e a data em que a Lei 

de estruturação/reestruturação passou a vigorar, transcorreu lapso 

temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 
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29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007567-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. ARILSON DA SILVA CARVALHO ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (URV) em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é servidora do 

Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente, que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, busca por meio do presente feito, a condenação do Requerido para 

incorporar à remuneração do Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a remuneração. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação ao ID. 12669350. Impugnação à 

contestação ao ID. 13319810. As partes foram intimadas sobre provas (fl. 

85). O Requerido nada postulou e a autora requereu a inversão do ônus 

da prova, a fim de determinar ao Requerido que junte as fichas financeiras 

da mesma, bem como contratos e outros documentos pertinentes ao caso. 

Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua 

intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida 

nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC. Em que pese a autora ter requerido a inversão do 

ônus da prova e que fosse determinado ao Requerido a juntada de 

documentos que considera pertinentes à questão, tenho que a mesma, 

além de desnecessária para o deslinde da causa, não é compatível com a 

sistemática do art. 373, CPC, o qual impõe que cabe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito. Inicio a análise pela argumentação levantada 

pelo Requerido no sentido de que não cabe a condenação ao pagamento 

de URV no presente caso, tendo em vista o contrato com a autora se 

tratar de contrato temporário. Pois bem, restou cabalmente provado nos 

autos que o autor tratava-se de trabalhador temporário vinculada à 

Secretaria de Educação. Sabe-se que os contratos temporários tratam de 

situações específicas e excepcionais, sendo fixado o valor dos proventos 

de forma específica tendo em vista a natureza do cargo, dentre outros 

fatores. Neste sentido, o TJ/MT já sedimentou entendimento no sentido de 

que o contrato temporário não gera direito ao recebimento ou incorporação 

decorrente da conversão errônea do Cruzeiro Real para URV: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍCIO 

SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS 

INFRINGENTES. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária 

com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores 

referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro 

real para URV - Unidade Real de Valor. Verificado que o acórdão contém 

vício a influenciar no resultado do julgamento, é de rigor que sejam 

acolhidos os embargos com efeitos infringentes. (TJMT. Embargos de 

declaração nº 53320/2018. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Data 

de julgamento: 14/08/2018). APELAÇÃO CÍVEL– DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE 

TEMPORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PARTE DISPOSITIVA DA 

SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO 

DESPROVIDO. O servidor público que mantêm vínculo funcional 

exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer 

recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do 

Cruzeiro Real para URV, tendo em vista que na vigência do contrato 

temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na 

avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo. 

(TJMT. Apelação nº 156613/2017. Rel. Des. José Zuquim Nogueira. Data 

de julgamento: 07/08/2018). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. O servidor que 

mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração 

não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da 

conversão da moeda em URV. (TJMT. Apelação nº 

1006133-59.2017.811.0003. Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. 

Data de julgamento: 30/07/2018). Assim, não há direito para a autora, uma 

que seu contrato de trabalho trata-se de contrato temporário. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 60. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032308-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLARO 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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para COMPROVAR nos autos o recolhimento das custas e 

taxas processuais. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Certificado o 
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recolhimento das custas, volvam-me os autos à conclusão. De outra 

forma, intime-se o autor para sanar a falha que obsta o prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029811-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Por corolário, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Retifique-se o necessário no Sistema PJE. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021981-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017289-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LIANE BOTELHO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1029496-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRIGIDO DE MELO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

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 a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

RENAULT/SANDERO, ano/modelo 2013/2014, placas OMJ–3489, cor 

predominante BRANCA, renavam nº 00633961221 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: 1028554-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

RODOLFO TERRABUIO MOREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

JOSE EUDES SANTOS MALHADO (IMPETRADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025258-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (IMPETRADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS PÚBLICAS (IMPETRANTE)

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRANTE)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029459-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (IMPETRANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

 

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 
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Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032362-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA YU WATANABE (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032362-05.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: INDUSTRIA GRAFICA 

BRASILEIRA LTDA IMPETRADO: PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, DWG PROJETOS E 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Indústria Gráfica Brasileira 

Ltda. em face de ato ilegal supostamente praticado pelo Pregoeiro da 

Comissão de Licitação da SEGES/MT e pelo Secretário de Estado de 

Gestão de Mato Grosso. De acordo com a disposição contida no artigo 96, 

I, "g", da Constituição Estadual, compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar os mandados de 

segurança impetrados contra atos dos Secretários de Estado. Isto posto, 

faculto à parte impetrante a emenda da petição inicial no prazo de 15 

(quinze) dias para, querendo, substituir ou excluir as autoridades 

indicadas como coatoras, sujeito ao declínio de competência em favor do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem os autos conclusos para novas deliberações. 

Intime-se. Cuiabá, 3 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032565-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PESADO TRANS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032565-64.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PESADO TRANS LTDA - ME 

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, SECRETARIO ADJUNTO 

DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT, CHEFE DO POSTO FISCAL 

AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. Determino à Impetrante 

a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte 

aos autos cópia do documento comprobatório de propriedade do caminhão 

apreendido, bem como cópia do contrato de transporte firmado com a 

empresa proprietária das mercadorias apreendidas. Intime-se. Cuiabá, 3 

de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865761 Nr: 6204-66.2014.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHAIR RODRIGUES DUQUE, DOMINGOS LUIZ 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413/MT, MAURIDES CELSO LEITE - OAB:3042/MT

 Diante do exposto, acolho o pedido formulado na inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, consolidando os termos da decisão que deferiu a 

antecipação de tutela, a fim de determinar a reintegração de posse do 

imóvel indicado no pedido inicial. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do 

CPC), observadas as condições previstas nas alíneas do § 2º do art. 85 

do diploma processual. Concedo-lhe o benefício da Justiça Gratuita, ante a 

comprovada hipossuficiência. Após, o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.R.I.Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892003 Nr: 24545-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIL SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:

 Certifico que na data de 13/07/2017 houve juntada de nova procuração 

em decorrecia do óbito do patrono anterior, porém, até a presente data 

não havia sido devidamente atualizado o sistema apolo, em consequência, 

a parte autora não recebeu as intimações necessárias desde a decisão 

de fls. 174 em diante. Sendo assim, retifico as certidões de fls. 176 e 200 

e certifico que não houve o decurso de prazo para parte autora. 

Considerando tudo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para: manifestar-se quanto a decisão dos embargos, impugnar a 

contestação ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040469 Nr: 41848-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MARIA DE SOUZA, DEVANIR PINHEIRO TSUJI, 

LUCÉLIA PEREIRA NEVES, MADALENA DA SILVA MARTINS, MARIA 

CARMOSINA PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY - OAB:

 Vistos, etc.

1- Ao Executado para, querendo, impugnar os pedidos de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

2 - Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de 

Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição 

quinquenal decorrente da reestruturação das Carreiras do Poder 

Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis Complementares 

Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei 

Municipal nº 4.594/2004; bem como sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865761 Nr: 6204-66.2014.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHAIR RODRIGUES DUQUE, DOMINGOS LUIZ 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413/MT, MAURIDES CELSO LEITE - OAB:3042/MT

 Vistos em correição permanente.

Intime-se o Requerente para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755100 Nr: 7110-27.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO JOSÉ DE SOUZA, ELIZABETH 

CONCEIÇÃO FONSECA MARQUES DE SOUZA, WALDEMAR SOUZA 

MACHADO, ALBENICE IMACULADA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., CARLOS EMILIO BIANCHI NETO (PROC. 

ESTADO) - OAB:, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10891, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513

 Vistos.

Acerca da insurgência levantada pelo autor, inclusive quanto a 

descumprimento pela Secretaria Unificada de decisões judiciais exaradas 

nestes autos; certifique-se.

Se for o caso, regularize-se a pendência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905323 Nr: 33767-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Isto posto, reconheço e declaro a ocorrência da prescrição e da 

decadência do direito à revisão dos atos administrativos impugnados, 

consoante os fundamentos postos ao longo desta decisão, julgando o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 750,00, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º c/c 8º, do diploma processual.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações necessárias.P.R.I.Cuiabá, 3 de outubro 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 927037 Nr: 47679-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE TEREZINHA DRESCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, Carlos Alberto 

Bueno (Procurador do Estado) - OAB:17439-A, GLAUCIA ANNE 

KELLY RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Vistos.

Deve a Secretaria Unificada, antes de promover conlcusão do feito, 

averiguar se todos os despachoe e decisões judiciais foram cumpridos, 

de tudo certificando, evitando, destarte, remessas inúteis do feito tanto 

para o MP quanto para o Juízo.

Cumpra-se, portanto, os termos das anteriores decisões, vez que DEFIRO 

na sua integralidade os termos da r. cota ministerial.

Ademais, deve certificar quem efetivamente foi intimado da SOTRAUMA 

para cumprir a ORDEM JUDICIAL, para posterior averiguação e aplicação 

da SANÇÃO CORRESPONDENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 959778 Nr: 4703-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vista ao MP para se manifestar, em querendo.

Após, cls para saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 883073 Nr: 18599-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIA ALVES GUIMARÃES, ANTONIA DE 

ARRUDA AQUINO, ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA, MARIA JOSE DOS 

SANTOS SILVA, WANDERSON MANOEL DE SOUZA, OALAS APARECIDO 

MORAIS DOS CAMPOS, CARLINA NOGUEIRA RIBEIRO, VINCENTINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de manifestação da parte autora. Que 

impulsiono esses autos para intimar as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033190-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CURVO DA BOA MORTE (IMPETRANTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 

1033190-98.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: VANDERLEI CURVO DA BOA 

MORTE IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO Vistos e etc. Vanderlei Curvo da Boa Morte impetrou Mandado 

de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal 

praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize 

o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência 

do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário 

do veículo marca/modelo FIAT/UNO MILLE, ano/modelo 2012/2012, placas 

AVN-2158, renavam nº 00471507962 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda da inicial. O artigo 7º, III da 

Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo FIAT/UNO MILLE, ano/modelo 

2012/2012, placas AAVN-2158, cor predominante BRANCA, renavam nº 

00471507962, 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. Cuiabá-MT, 03 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028952-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1028952-36.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PEDRO JOSE THOMAZ DE 

AQUINO VILELA IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Pedro José Thomaz de 

Aquino Vilela impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo 

TOYOTA/HILLUX SW4, ano/modelo 2012/2012, placas NUC-3093, renavam 

nº 00466666845 que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda 

da inicial. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Pelos documentos 

trazidos com a exordial, verifico estar presente o fundamento relevante 

para o acolhimento da liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade 

coatora não providenciou a prévia notificação ao impetrante sobre a multa 

existente. Saliento que é assegurado a todos o direito constitucional de se 

defender das multas impingidas, utilizando-se de recursos administrativos 

e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo TOYOTA/HILLUX SW4, ano/modelo 

2012/2012, placas NUC-3093, cor predominante CINZA, renavam nº 

00466666845, 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. Cuiabá-MT, 03 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1032230-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

4 M COM. DE ROUPAS LTDA - ME (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: 

1032230-45.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 4 M COM. DE ROUPAS LTDA - ME 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória 

c/c Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por M B 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A 

requerente aduz, em síntese, que tem como atividade principal o comércio 

varejista de artigos de vestuário e acessórios, sendo optante do Simples 

Nacional. Destaca que foi notificada através do Termo de Exclusão nº 

107853/1627/68/2016 que seria excluída do Simples Nacional em razão da 

omissão de receita bruta em 02 ou mais períodos consecutivos ou 

alternados, no ano-calendário de 2015. Assevera que tal constatação se 

deu em razão da divergência entre a receita bruta declarada na PGDAS da 

contribuinte e a receita bruta apurada pelo Fisco com base nos 

documentos fiscais gerados sob a sua inscrição estadual. Sustenta que 

na notificação foi oportunizada a contribuinte fazer a retificação da sua 

declaração da PGDAS para sanar as diferenças apontadas nos 

documentos dentro do prazo de 15 dias. Alega que, embora tenha 

atendido a solicitação constante no referido Termo, o Fisco Estadual, 

arbitrariamente realizou a exclusão da contribuinte do regime simplificado 

sem ao menos notificar a contribuinte, ao arrepio do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa. Afirma que a requerida, 

além de excluir a autora do Regime Tributário do Simples Nacional de forma 

sumária e arbitraria, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, vem 

lavrando mensalmente diferença ‘supostamente’ devida entre o cálculo e 

pagamento do ICMS via Simples Nacional e diferença À MAIOR referente 

ao Regime de Estimativa Simplificada, acarretando o acumulo de débitos 

tributários. Em face do exposto, pugna pela concessão de antecipação de 

tutela para suspender os efeitos do Termo de Exclusão supracitado, com 

a consequente suspensão dos créditos tributários constituídos em 

decorrência da diferença entre a apuração e o recolhimento do ICMS no 

Regime de Simples Nacional e no Regime de Estimativa Simplificada, até o 

julgamento do mérito do presente writ. A inicial veio instruída com 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência 

possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a presente ação 

anulatória visa combater os efeitos do Termo de Exclusão nº nº 

107853/1627/68/2016, expedido em 12/05/2016 (Id. 1556329 – p. 1 e 2), 

por meio do qual a requerente foi notificada para regularizar, no prazo de 

15 (quinze) dias, as pendências relativas ao ano de 2015. Da análise da 

fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a documentação 

apresentada, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da antecipação de tutela pleiteada. Não obstante as 

irregularidades verificadas pelo fisco quanto ao cumprimento de 

obrigações, entendo que a ausência de notificação em resposta às 

providências adotadas pela autora, sem facultar-lhe o prévio exercício do 

contraditório e da ampla defesa, somada à exclusão unilateral do regime 

do Simples Nacional se revela como medida extrema e prejudicial à regular 

continuidade das atividades comerciais da impetrante, demonstrando a 

existência da probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da 

antecipação de tutela almejada. Ressalta-se que a requerente demonstrou 

nos autos que efetuou apuração retificadora, o que, aparentemente, fora 

ignorado pelo fisco estadual, permanecendo vigente a exclusão sumária 

da requerente do Regime do Simples Nacional. Nesse sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO 

SIMPLES NACIONAL – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – 

REGULARIZAÇÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL – ART. 31, §2º, LC 

123/06 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – 

RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Simples Nacional é um 

regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições 

devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo 

recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja 

exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do 

benefício. Nesse contexto, procedendo a contribuinte, em obediência ao 

prazo legal, com emissão de GIA Substitutiva para fins de correção de 

erro no preenchimento da Guia de Informações Econômicas Fiscais (GIA) 

objeto da exclusão do regime diferenciado ao tempo do requerimento, 

acarretando, por consequência, na anulação do débito, angariada por 

decisão administrativa (art. 156, IX, CTN), afasta a incidência do art. 17, 

XVI, da Lei Complementar nº. 123/2006, de sorte que legal a permanência 

da impetrante no Simples Nacional.‘ (Apelação / Remessa Necessária 

46741/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) O perigo do dano, por sua vez, decorre do 

fato de que a exclusão da requerente do Simples Nacional a impede de 

exercer regularmente as suas atividades comerciais de forma menos 

onerosa, podendo acarretar prejuízos financeiros à longo prazo, 

comprometendo em definitivo tal prerrogativa que lhe é assegurada pela 

Constituição Federal. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de 

Exclusão nº 107853/1627/68/2016, com a consequente suspensão dos 

créditos tributários constituídos em decorrência da diferença entre a 

apuração e o recolhimento do ICMS no Regime de Simples Nacional e no 

Regime de Estimativa Simplificada, consubstanciados nas Notificações de 

Avisos de Cobrança nº. 324436.54.28.2017, nº. 188845.54.28.2017, nº. 

254212.54.28.2017, nº. 262464.54.28.2017 e nº. 315096.1624.59.2016, 

até o julgamento do mérito do presente writ. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 03 de outubro de 2017. PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032610-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

D. MARCOS DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032610-68.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: D. MARCOS DA SILVA SOUZA 

IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA 

FAZENDA - MT, ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por D. Marcos da 

Silva Souza - ME em face do Secretário Adjunto de Receita Pública e do 

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da SEFAZ/MT. Em 

suma, a impetrante discorre acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade 

dos regimes de apuração de ICMS sob as modalidades Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação. Por entender que tais regimes de 

apuração são ilegais e arbitrários, requer a concessão de liminar “para 

nos termos do art. 151, do CNT, suspender o recolhimento do tributo de 

ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por 

Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de 

Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do 

Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de 

mérito”. No mérito, pugna pela concessão da segurança “a fim de julgar 

totalmente procedente a presente ação, decretando a nulidade, por notória 

ilegalidade e inconstitucionalidade, o recolhimento do tributo de ICMS da 

Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por 

Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de 

Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, inciso III e IV do Regulamento 

de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006.”. A petição inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Ab initio, destaco 

que os regimes de apuração de ICMS questionados pelas impetrantes 

foram instituídos por normas de efeitos concretos editadas entre os anos 

de 2009 e 2011, o que evidencia a decadência do direito à impetração do 
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mandado de segurança. De acordo com o entendimento predominante no 

âmbito das Cortes Superiores, o prazo para impetração do mandado de 

segurança é de 120 dias contados da data em que o interessado tiver 

conhecimento oficial do ato impugnado. No caso concreto, é certo que a 

impetrante teve conhecimento das normas impugnadas à época de sua 

edição, tanto que foi submetida aos regimes de apuração instituídos por 

estas desde então. Em casos desta natureza, as normas legais 

impugnadas consistem em ato único de efeitos concretos e permanentes 

que, embora se prolonguem no tempo, não tem o condão de configurar 

relação de trato sucessivo, tampouco de renovar mensal e 

sucessivamente o prazo decadencial para impetração do mandado de 

segurança em razão do recolhimento mensal do imposto pelo contribuinte 

com base em tais normas, notadamente por que o prazo decadencial é 

fatal e peremptório, cuja fluência não se suspende nem se interrompe. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE CARNE 

PROCESSADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO DE ICMS. ATO 

ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09. OCORRÊNCIA. 1. 

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a 

contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a 

ser impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/09). 2. O Decreto estadual 

44.945/2014 promoveu alteração no conceito de carne processada, para 

fins de concessão de isenção do ICMS. Trata-se de ato único, que produz 

efeitos concretos e permanentes, não havendo que se falar em 

renovação mensalmente. 3. O fato de mês a mês vir sendo realizado o 

pagamento do tributo devido com base na alteração promovida pelo 

Decreto Estadual 44.945/2014, não tem o condão de transformar em 

relação de trato sucessivo, na medida em que o fato que deu origem a 

nova cobrança surgiu no momento da edição do ato normativo, o qual 

passou a irradiar os seus efeitos jurídicos imediatamente, de forma única, 

não havendo que se falar em relação de trato sucessivo. 4. Tratando-se 

de ato normativo com efeitos concretos, o prazo decadencial para a 

impetração do mandado de segurança inicia-se com a publicação da 

norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes. 5. No 

caso dos autos o decreto estadual foi publicado na impressa oficial em 

11/09/2014. Enquanto o Mandado de Segurança, foi ajuizado em 

31/08/2015, após o prazo de 120 dias, estando configurada a decadência. 

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 50.114/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 17/03/2016) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO 

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. ATO QUE ALTEROU A DATA DO PAGAMENTO DO 13º PARA 

O MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. LEI ESTADUAL 15.599/2006. 

ATO CONCRETO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se a alteração no 

regime de pagamento do décimo terceiro do servidor público do Estado de 

Goiás, determinando que a data de seu pagamento passaria para o mês 

do aniversário do servidor, trazida pela Lei 15.599/2006, violaria direito 

líquido e certo. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 

sentido de que a decadência, por ser matéria de ordem pública, deve ser 

declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Precedentes: (RMS 

21.760/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

21/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 297; RMS 15.893/PA, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

Sexta Turma, julgado em 07/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 440; RMS 

18.842/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/07/2005, p. 568). 3. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento no sentido de que "o termo a quo do prazo decadencial de 

120 (cento e vinte) dias, para a impetração do mandado de segurança, é a 

data do ato que alterou a forma de cálculo da remuneração do servidor 

público, a teor do art. 18 da Lei nº 1.533/51" AgRg nos EREsp 797.634/CE, 

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PR), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2013, DJe 30/4/2013. 4. No 

presente caso, a partir de 31/1/2006, com a publicação da Lei Estadual 

15.599/2006, o décimo terceiro salário passou a ser pago no mês do 

aniversário do servidor. O writ foi impetrado no dia 26/11/2010 (fls. 2/15, 

e-STJ), consumando-se, portanto, a decadência, conforme dispõe o art. 

23 da Lei 12.016/09, uma vez que, conforme a jurisprudência pacífica 

desta Corte, trata de norma de efeitos concretos. Precedente específico: 

AgRg no RMS 38.403/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 6/6/2013, DJe 12/6/2013. Decisão monocrática: RMS Nº 43.995 

- GO (2013/0342860-3) Rel. Min. Sérgio Kukina, publicação: 22.6.2016. 

Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 42.388/GO, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 

18/08/2016) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO 

REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. LEI DE 

EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONSTATADA. 1. Tratando-se de lei 

de efeitos concretos - mormente se houver determinação de supressão 

de vantagem pecuniária de servidor público -, o prazo decadencial para a 

impetração do mandamus se inicia com a publicação da norma, ante a 

configuração de ato comissivo, único e de efeitos permanentes. 

Descaracterização de relação de trato sucessivo (AgRg no RMS 

27.756/CE, Rei Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 

21/11/2012). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 25.407/PB, 

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 

05/10/2015) Ao arremate, impende salientar que a presente impetração 

não se reveste de cunho preventivo, destinado a prevenir a ocorrência de 

lesão futura, mas visa combater os efeitos pretéritos e concretos de 

normas editadas em período já fulminado pela decadência, com vistas a 

possibilitar a alteração do regime de apuração do ICMS a que a impetrante, 

há muito, está submetida. Isto posto, reconheço liminarmente a decadência 

do direito à impetração do mandado de segurança e, por corolário, indefiro 

a petição inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, 

julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. Denego o mandado de segurança, com 

fulcro no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. Sem custas e honorários, eis 

que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I. Cuiabá, 3 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022553-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOICE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1022553-88.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 
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de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021576-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

DAIANA FERREIRA DE ALMADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021576-67.2016.8.11.0041 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, 03 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032972-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

LIDINIR AMALIA DE CASTRO NEPONUCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032972-70.2018.8.11.0041 (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, 03 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031948-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA BICUDO (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e 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/SAVEIRO 1.8, ano/modelo 2001/2001, placa JZN - 

6828 de Várzea Grande/MT, cor PRATA sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775324 Nr: 28572-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO WANGER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 68392 Nr: 5095-37.2002.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Tendo em vista a petição do requerido de fls.361/369 com o comprovante 

de pagamento do RPV. Impulsiono a fim de intimar o requerente para se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944685 Nr: 57269-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY MARIA LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - 

OAB:13956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar 

anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para 

determinar às autoridade coatora que providencie imediatamente a 

nomeação e posse da Impetrante Francielly Maria Leite Ferreira, desde 

que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo de 

Enfermeira junto ao polo de Cuiabá/MT, decorrente do Edital n. 

001/2012/PMC/MT, de 18 de janeiro de 2012, 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 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, 

após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 321374 Nr: 23098-64.2007.811.0041

 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: PATRICIA LUIZA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 
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PÚBLICA DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se as partes para requererem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031698-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERES CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR(A))

ADESBAR ROSA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUCIANO PERES ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1031698-71.2018.8.11.0041 (PJE 5) Vistos, 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. No entanto, quanto ao pedido formulado pelo 

autor atinente à gratuidade da justiça, INDEFIRO, pois, os documentos 

juntados aos autos, são insuficientes para comprovar sua 

hipossuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Desta feita, determino ao Requerente que recolha as despesas 

das custas processuais e diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032581-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1032581-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ROGÉRIO ALVES 

DE SOUZA contra ato tido por coator de lavra do DELEGADO DE POLÍCIA 

DIRETOR DO INTERIOR – Wladimir Fransosi, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade Impetrada que proceda com a remoção do 

Impetrante à Comarca de Rondonópolis. Aduz, em síntese, que informou à 

Diretoria de polícia Civil do Interior que sua esposa mora no Município de 

Rondonópolis, sendo que está fazendo tratamento cardíaco e um 

tratamento de um adenoma cerebral de um tumor benigno, bem como foi 

informado que, com o deferimento do pedido, a sua cônjuge também não 

perderá o concurso a qual é concursada como professora desde o ano 

de 2004 na Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Assevera que foi 

deferida inicialmente a remoção do servidor impetrante pelo delegado 

imediato o senhor Dr. Carlos Henrique Englemann, por meio de permuta 

com outro servidor de igual cargo, todavia a autoridade Impetrada, ao 

analisar o seu requerimento, indeferiu o pedido sob o fundamento de que 

era compassivo com a situação apresentada, mas que a sua lotação na 

delegacia de Policia de Juara obedeceu rigorosamente os critérios de 

classificação do concurso público regido pelo edital. Pontua ser o ato 

praticado pela autoridade indigitada coatora manifestamente ilegal e 

arbitrário, não lhe restando alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário 

para resguardar o seu direito líquido e certo. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 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. 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 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 

Impetrada que proceda com a remoção do Impetrante à Comarca de 

Rondonópolis. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 15620145 e seguintes, 

não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Ademais, é certo 

que tal ato, a meu ver, não configura violação ao seu direito líquido e certo 

por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública, cabendo à 

Administração Pública se utilizar de um juízo de conveniência e 

oportunidade para conceder a remoção da servidora pública. Nesse 

sentido dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - 

INTERESSE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO DESPROVIDO. É válido o ato de remoção ex officio de servidor 

público, adequadamente motivado e ajustado à lei”. (Ap 141812/2013, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014). 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 da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se 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. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032647-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1032647-95.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CASA DO 

PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA. contra ato tido por ilegal de lavra do 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – SEFAZ/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do 

Auto de Infração nº 40093001300012200810, evitando o seu lançamento 

na Conta Corrente Fiscal da Impetrante. Aduz, em síntese, que, em razão 

da ação fiscal objeto da OS nº 5081084/2008, foi lavrado em 24.09.2008 o 

presente Auto de Infração e Imposição de Multa (NAIIM), no valor total de 

R$ 132.383,81 (cento e trinta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e 

oitenta e um centavos), culminando na autuação do Processo 

Administrativo Tributário nº E-Process 5110053/2012 (quando foi 

transferido para processamento eletrônico), tendo apresentado defesa em 

05.12.2008. Assevera que apenas em 24.04.2018 foi elaborado relatório 

fiscal pugnando pelo indeferimento da defesa e confirmação do 

lançamento tributário, ao passo que em 06.08.2018 foi promovida a 

homologação da referida decisão pela autoridade tida por coatora. Pontua 

ser manifestamente ilegal o procedimento adotado pela autoridade 

indigitada coatora, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário para 

proteger o seu direito líquido e certo vilipendiado nestes autos. 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 determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto 

do Auto de Infração nº 40093001300012200810, evitando o seu 

lançamento na Conta Corrente Fiscal da Impetrante. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15632385 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. 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 da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 

02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032766-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

RAFAEL MASSON FURTADO (AUTOR(A))

JOSE WILSON TAVARES (AUTOR(A))

KELSSE NATHANIELLY BOFFULIN (AUTOR(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZEU VAZ DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

MARCOS SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

GILMAR NOGUEIRA BORGES (AUTOR(A))

JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1032766-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ELIZEU 

VAZ DA SILVA em outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de 

realizar, descontos previdenciários sobre a Gratificação Propter Laborem 

denominada FDE – Função de Dedicação Exclusiva, definida na §1º e 2º 

do art. 39 da Lei Complementar nº 50/1998. Aduzem, em apertada síntese, 

que são servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes dos 

cargos de Técnico Administrativo de Educação Profissionalizado ou 

Professor, exercendo atualmente a função de dedicação exclusiva de 

Secretários de Escola, Coordenador ou Diretor. Pontuam que, por 

exercerem a função de dedicação exclusiva, recebem em acréscimo aos 

seus subsídios uma gratificação propter laborem, denominada 

FDE.SECRET.ESC/PEB, de caráter não permanente, fundamentada no art. 

39, §1º da Lei Complementar nº 50/98, de modo que não deve ser incluída 

nos proventos de aposentadoria do servidor. 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, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular 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 
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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 determinado ao Requerido que se abstenha de 

realizar, descontos previdenciários sobre a Gratificação Propter Laborem 

denominada FDE – Função de Dedicação Exclusiva, definida na §1º e 2º 

do art. 39 da Lei Complementar nº 50/1998. Em análise perfunctória dos 

fatos e da documentação exposta nos autos, verifica-se que os 

Requerentes, servidores públicos estaduais, exercem a Função de 

Dedicação Exclusiva de Secretário da Escola, fazendo jus ao recebimento 

de gratificação especial, denominada FDE.SECRET.ESC/PEB. Tal 

gratificação encontra-se prevista no art. 39, §1º da Lei Complementar nº 

50/98, in verbis: “Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício 

da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, 

coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de 

trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra 

atividade remunerada, seja pública ou privada. § 1º O profissional 

designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento 

de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto 

na tabela do Anexo X desta lei complementar. (...)”. Do exame do 

dispositivo legal acima transcrito, denota-se que a legislação previa o 

pagamento da gratificação tão somente ao servidor público estadual que 

estivesse exercendo as atividades de diretor de unidade escolar, 

assessor pedagógico, coordenador pedagógico ou secretário escolar, 

atividades estas de caráter temporário. No presente caso, o Estado de 

Mato Grosso encontra-se efetuando o desconto previdenciário sobre a 

mencionada gratificação (ID nº 15608301 e seguintes), todavia a prática 

do referido desconto mostra-se ilegal, tendo em vista que é irreivindicável 

a cobrança de desconto previdenciário incidente em verba de caráter 

provisório, em razão de sua natureza fática de verba de caráter 

temporário, com a não respectiva computação desta para efeitos dos 

cálculos da aposentadoria. As verbas de caráter provisório ou temporário, 

em virtude da supressão de sua possibilidade de incorporação no 

provento no momento da concessão de aposentadoria, não mais poderiam 

sofrer a incidência do desconto previdenciário. Se é certo que no ensejo 

da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa 

concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido 

que sobre o percebido a título de verba indenizatória incida o percentual 

relativo à contribuição previdenciária. Sobre o tema, oportuno transcrever 

a brilhante lição ministrada por Hely Lopes Meirelles em sua obra, senão 

vejamos: “Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas 

precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da 

função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade 

(gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que 

reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações 

especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são 

liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias 

concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre 

vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao 

vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 

(...) Gratificação de serviço (‘propter laborem’) é aquela que a 

Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de 

trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de 

encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de 

vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições 

ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é 

a sua vinculação a um serviço comum, executado em condições 

excepcionais para o funcionário, ou a uma situação normal do serviço mas 

que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria 

de gratificações entram, dentre outras, as que a Administração paga pelos 

trabalhos realizados com risco de vida e saúde; pelos serviços 

extraordinários; pelo exercício do Magistério; pela representação de 

gabinete; pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela execução 

de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela 

participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de 

concurso; pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação de 

serviços fora da sede (diárias). (...) Essas gratificações só devem ser 

percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, 

porque são retribuições pecuniárias ‘pro labore faciendo’ e ‘propter 

laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os 

motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão 

de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao 

vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, 

salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do 

legislador” (in Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 495-497) – Sem grifo no original. Com base no 

exposto, constata-se que a gratificação especial concedida é de natureza 

transitória (propter laborem), ou seja, concedida precariamente ao 

servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou 

condicionada a requisitos determinados e, como tal, não se incorpora aos 

vencimentos, ainda que paga por longos períodos. Ademais, a 

incorporação de gratificação desta espécie aos vencimentos do servidor 

público estadual somente é possível quando houver previsão expressa de 

lei, o que, também, não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, partindo de 

uma interpretação análoga, mister trazer à baila diversos julgados da 

jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A "GRATIFICAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO ESPECIAL" E "GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO". 

NATUREZA TRANSITÓRIA (PROPTER LABOREM). INDEVIDO O DESCONTO 

PREVIDENCIÁRIO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão 

que indeferiu o pleito antecipatório de suspensão da exigibilidade das 

contribuições previdenciárias incidentes sobre a "gratificação de 

localização especial" e a "gratificação de locomoção". 2. As hipóteses 

legais de impedimento de concessão da tutela antecipada devem ter 

interpretação literal e restrita, por tratarem-se de impeditivos normativos a 

direito subjetivo processual dos requerentes. 3. Cabível a antecipação dos 

efeitos da tutela, pois a interrupção do abatimento das contribuições não 

se confunde com a concessão de vantagens pecuniárias antes não 

pagas. 4. As gratificações de localização especial e a de locomoção são 

parcelas integrantes do vencimento apenas dos funcionários que exercem 

o magistério em condições especiais, detendo, portanto, natureza propter 

laborem. 5. Sobre as gratificações transitórias, não incorporáveis aos 

proventos de aposentadoria, é indevido o desconto previdenciário, 

conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria. 6. Tendo o estado 

comprovado o cumprido da liminar concedida, ainda que tardiamente, 

tem-se por esgotada a atividade jurisdicional desta instância, cabendo aos 

agravantes, no momento processual correto, tomarem as providências 

que entenderem cabíveis. 7. Agravo de Instrumento provido. 8. Decisão 

unânime”. (TJ-PE - AI: 3505431 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, 

Data de Julgamento: 22/05/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 03/06/2015) – Destacamos. “ADMINISTRATIVO - AÇÃO 

TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA FUNDAÇÃO - AFASTAMENTO - LITISPENDÊNCIA EM FACE 

DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA - 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE 

FUNDAÇÃO CULTURAL - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - NATUREZA 

TRANSITÓRIA - CARÁTER 'PROPTER LABOREM' - INCORPORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - CLT - INAPLICABILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. A Fundação 

Municipal com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia 

administrativa e patrimônio próprio, detém legitimidade para responder 

passivamente na ação que lhe foi proposta. Não ocorre litispendência, 

diante da inexistência de similitude nos objetos das ações, se o mandado 

de segurança se presta a buscar o restabelecimento do pagamento da 

gratificação enquanto que na ação ordinária trabalhista se almeja o 

pagamento de parcelas pretéritas e a incorporação, de forma definitiva, da 

gratificação à remuneração do servidor. Considerando que a gratificação 

especial é de caráter transitório e possui natureza "propter laborem", sua 

incorporação à remuneração é vedada, diante da inexistência de previsão 

legal, não sendo possível a aplicação de normas celetistas ao servidor 

público estatutário. Havendo sucumbência recíproca, os honorários 

advocatícios e as custas do processo devem ser fixadas na proporção 

em que cada parte foi vencida. (art. 21,"caput", do CPC e e Súmula n. 306, 

do STJ)”. (TJ-SC - AC: 435654 SC 2011.043565-4, Relator: Jaime Ramos, 

Data de Julgamento: 15/09/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , da Capital) – Destacamos. “Civil e Processo 

Civil - Ação Declaratória - Nulidade de desconto previdenciário c/c 

restituição de contribuição previdenciária - Prejudicial de prescrição - 
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Súmula 85 do STJ - Obrigação de trato sucessivo - Descontos 

previdenciários incidentes sobre a gratificação de estímulo a atividades 

relacionadas a convênios do setor educacional - GEARC - Indevidos - 

Juros e correção - Aplicação da Lei nº 11.960/2009 - Honorários 

advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada. I - A 

protocolização de pedido administrativo suspende a fluência da 

prescrição, que retoma o seu curso após a decisão da Administração. 

Precedentes do STJ; II - Tratando-se de uma relação jurídica de trato 

sucessivo, de natureza alimentar, deve a prescrição atingir somente as 

prestações vencidas antes do qüinqüênio que antecede a propositura da 

ação; III - O desconto previdenciário sobre a gratificação de estímulo a 

atividades relacionadas a convênios do setor educacional - GEARC - fora 

realizado de forma indevida, vez que a entidade previdenciária fez incidir 

no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada gratificação, 

sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto não ser 

considerada remuneração de contribuição. Precedentes do TJSE; IV - Em 

sede de reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida em 

face da Fazenda Pública, faz-se mister mencionar que, considerando que 

a ação foi ajuizada em 26.04.2011, ou seja, após a entrada em vigor da lei 

nº 11.960/2009, não há de se aplicar as regras de direito intertemporal, 

razão pela qual merece reforma a sentença, posto que deverão incidir, à 

título de correção, os índices oficiais de remuneração básica, e juros de 

mora aplicados à caderneta de poupança; V - Decisão reformada 

parcialmente em sede de reexame”. (TJ-SE - REEX: 2012218010 SE, 

Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 18/09/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL) Assim, perfilho do 

entendimento de que o desconto previdenciário sobre a aludida 

gratificação fora realizado de forma indevida, vez que o ente público 

estadual fez incidir no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada 

gratificação, sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto 

não ser considerada remuneração de contribuição. Deste modo, à vista do 

exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento parcial da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido que 

se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre a gratificação 

propter laborem, denominada FDE – Função de Dedicação Exclusiva 

percebida pelos Requerentes, até ulterior decisão final. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para o 

cumprimento da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado 

de Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas aos Requerentes 

para impugnarem no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Nos termos 

da recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção 

realizada neste Estado, serve a presente decisão como MANDADO. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 02 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023087-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI (ADVOGADO(A))

JEANE FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023087-03.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débitos Tributários c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência - cancelamento de protesto proposta por 

JEANE FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA, em face de PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, objetivando, com a concessão do provimento 

antecipatório, que seja determinada o cancelamento dos protestos das 

Certidões de Dívida Ativa nº 933529, 960522, 1092669 e 1393973, bem 

como se abstenha de proceder com qualquer outra forma de cobrança 

destas CDA’s. Foi indeferido o provimento antecipatório (ID nº 4750535) 

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. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032467-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1032467-79.2018.8.11.0041 (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 ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE, 

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 do 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 
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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, o 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, 03 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032378-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKSON CARLOS LAGOIN (ADVOGADO(A))

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032378-56.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Intime-se o Requerente para que recolha as despesas das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do NCPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de Outubro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016346-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

DANIELE YUKIE FUKUI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016346-44.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por VALDIR JOSE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA 

LTDA. – ME contra ato tido por ilegal de lavra do SUPERINTENDENTE DA 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja 

determinada a anulação do Termo de Exclusão do Simples nº 

108123/1627/68/2016, com efeito retroativo desde o dia 12.05.2016, e, 

consequentemente, a desconstituição integral dos lançamentos 

decorrentes do respectivo termo. Aduz, em apertada síntese, que é 

microempresa – ME, atuante no segmento de serrarias com 

desdobramento de madeiras (CNAE 16.10-2-01), sendo que é optante do 

Simples Nacional e que, mesmo atendendo a todas as exigências impostas 

pela legislação, foi excluída do regime, à alegação omissão de receita 

bruta no ano calendário de 2015, conforme se vislumbra no termo de 

exclusão do simples nacional nº 108123/1627/68/2016. Assevera que o 

levantamento foi realizado utilizando as informações de NFe (s), NFC-e (s) 

e CTe (s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação no 

Portal do Simples Nacional, decorrente da entrega PGDAS, com valor 

informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos 

federais, estaduais e/ou Municipais. Pontua que possui o direito de 

usufruir dos benefícios do Simples Nacional, pois é ME, e não possui 

débitos fiscais, uma vez que as pendências questionadas na notificação 

são indevidos. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar, consoante decisão de ID 

nº 3033667. O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 

11083025), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem, 

argumentando que o ato que culminou na exclusão da empresa-Impetrante 

do Simples Nacional está revestido de legalidade, bem como se 

fundamenta no princípio da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos. 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 310 de 664



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 determinada a 

anulação do Termo de Exclusão do Simples nº 108123/1627/68/2016, com 

efeito retroativo desde o dia 12.05.2016, e, consequentemente, a 

desconstituição integral dos lançamentos decorrentes do respectivo 

termo. Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso 

sistema constitucional é o tratamento favorecido a empresas de pequeno 

porte, constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no 

País (Constituição Federal, art. 170, IX). Corroborando com tal vetor 

constitucional, dispõe especificamente o art. 179 da Carta Federal, norma 

de eficácia limitada, in verbis: “Art. 179 – A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de 

pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 

visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 

ou redução destas por meio de lei”. Foi assim instituído, através da Medida 

Provisória nº 1.526/96, a Lei nº 9.317/96, posteriormente revogada pela 

Lei Complementar nº 123/2006, regulamentando o sistema tributário das 

micro e pequenas empresas, denominado Simples, de adesão facultativa 

(art. 3º), e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, 

eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único 

dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a 

seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o 

valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional 

das espécies tributárias incluídas no sistema. Como dito acima, uma vez 

que se trata de preceito de eficácia limitada, a norma constitucional deixou 

para a legislação ordinária não apenas a definição do critério para a 

empresa ser considerada micro ou pequena empresa, mas também o 

estabelecimento de outros critérios e parâmetros a serem igualmente por 

ela observados, a fim de, querendo, fazer jus à opção pelo Simples. Neste 

viés, a Lei nº 9.317/96 dispõe um rol de requisitos para a inscrição da 

micro e pequena empresa neste sistema de incentivo ao desenvolvimento, 

dentre os quais o primeiro é uma faixa de renda bruta (art. 2º); o segundo, 

a inscrição no CGC, atualmente CNPJ; o terceiro, não se encontrar a 

empresa em nenhuma das situações do art. 9º. Assim, no momento em 

que o contribuinte opta pela inscrição no Simples, deve se sujeitar às 

condições e requisitos estabelecidos na Lei nº 9.317/96. Portanto, pode se 

inscrever no Simples quem se encontrar não apenas nas faixas de renda 

estipuladas no art. 2º, mas, sim, quem, além disso, esteja cadastrado no 

CGC, atualmente CNPJ, e atenda aos critérios do art. 9.º – uma vez que 

não é função deste diploma conceituar micro ou pequena empresa, mas, 

sim, criar um sistema fiscal especial, que beneficiará a empresa que se 

enquadrar no rol de qualificações da lei. Desta forma, utilizou o legislador 

um critério qualitativo, referente à espécie de atividade da empresa, e não 

apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo-se, assim, que a 

lei tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade 

econômica. Tal escolha, como já mencionado, não afronta o comando 

constitucional programático do artigo 179 da Carta Magna. Em sua redação 

encontramos a proposição “assim definida em lei”, para a determinação da 

microempresa que deve fazer jus aos benefícios previstos por esta 

norma. Cabe ao legislador ordinário, pois, avaliar e determinar quem 

usufruirá do “tratamento jurídico diferenciado”. E corroborando com o 

acima explicitado, dispõe o art. 17, V, da Lei Complementar nº 123/06, que 

revogou a Lei nº 9.317/1996, in verbis: “Art. 17 – Não poderão recolher os 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou 

a empresa de pequeno porte: (...) V – que possua débito com o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; (...)”. No 

caso vertente, apesar de todas as alegações e conjunto probatório 

carreado aos autos, entendo que não restou demostrado o direito liquido e 

certo do Autor, isso por que o Impetrante não conseguiu demonstrar, de 

fato, que as diferenças de valores constatados nas bases de dados do 

Estado e os dados apresentados junto ao portal do Simples Nacional, 

decorrentes das entregas de PGDAS, são ilegais/indevidos. Portanto, o 

termo de exclusão do simples nacional nº 108123/1627/68/2016, que 

identificou omissão de receita bruta no ano calendário de 2015, está 

seguindo a legislação, tornando o Impetrante devedor do ente estatal, 

tornando legal o ato que oferece óbice à permanência do impetrante no 

Simples Nacional. Daí porque se impõe a denegação da ordem. 

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, 03 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013228-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICIPIO CUIABA (IMPETRADO)

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO n°: 1013228-89.2018.8.11.0041 

(PJE 5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com 

pedido liminar proposto por ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO., em face do 

MUNICÍPIO CUIABÁ e JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando suspensão da cobrança das 

multas decorrentes de infrações de trânsito aplicadas ao veículo do 

Impetrante para que seja possível efetuar o licenciamento do ano de 2018 

Com a inicial, vieram acostados os documentos. O requerente atravessa 

petição requerendo a desistência do feito, conforme se verifica no ID n°. 

14223369. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos 

autos que a requerente manifestou pugnando pela desistência da 

presente Ação. Desta forma, uma vez manifestada pela requerente o não 

interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser extinto sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RENÚNCIA DO 

IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O MANDADO DE 

SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – APELO 

PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal do 

apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001619-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

VALBER SARDI LOPES (REQUERENTE)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1001619-35.2018.8.11.0001 

(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, 01 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006515-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006515-69.2016.8.11.0041 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 

0108-008.812-9, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Afirma, em apertada síntese, que foi surpreendido com 

a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT no valor de 

R$ 22.720,66 (vinte e dois mil setecentos e vinte reais e sessenta e seis 

centavos), aplicada através do processo administrativo nº 

0108-008.812-9. Destaca que Referido processo administrativo teve 

origem na reclamação de HS dos Reis ME, que alega ter adquirido um 

aparelho celular da marca Nokia, pela quantia de R$ 490,00 (quatrocentos 

e noventa 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 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. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 1449619. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

1668667), 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, conforme certidão de ID nº 

9980890. 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 

0108-008.812-9, 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 a Carta de 

Informações Preliminares proveniente do Processo Administrativo que deu 

azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 1076599), 

qual seja o Processo Administrativo FA nº 0108-008.812-9, 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 
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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, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1006985-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por NAIMMA IBRAHIM CAMPOS MARQUES, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo HYUNDAI, modelo HB20S, ano/modelo 

2016/2017, cor PRATA, Placa QBX9844, Renavam 1099932049, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

13429705. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 
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lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca HYUNDAI, modelo HB20S, ano/modelo 2016/2017, cor 

PRATA, Placa QBX9844, Renavam 1099932049, sem o prévio pagamento 

de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1000800-75.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ANTÔNIO POMPEU PAES DE CAMPOS contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo IMP/TOYOTA HILUX SW4, ANO 

2014/MODELO 2015, COR BRANCA, PLACAS OBR 7921, RENAVAM 

01016592520, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11389401. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 
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legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 
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ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca IMP/TOYOTA HILUX SW4, ANO 2014/MODELO 2015, COR BRANCA, 

PLACAS OBR 7921, RENAVAM 01016592520, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002369-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002369-14.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por JOÃO 

BATISTA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para 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, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 11611921). Pugnou pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Foi deferido o provimento 

antecipatório (ID nº 11613835). A Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, órgão que assistia o Autor, manifestou-se nos autos informando 

que o Requerente veio a óbito antes mesmo do cumprimento da decisão 

retro, requerendo a extinção do feito sem a resolução do mérito (ID nº 

11700815). 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. Como relatado, buscava o Autor a procedência da 

ação para que fosse 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, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 11611921). 

Constata-se que, após o deferimento da tutela provisória, Requerente veio 

a óbito no dia 10.08.2017 (ID nº 11700815 e 11820956). Por ser direito 

personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão 

processual. Logo, a morte do Autor acarreta, por motivo superveniente, a 

falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do 

processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 

485, VI e IX do CPC/2015), senão vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; (...)”. Nessa mesma linha segue a 

doutrina de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil anotado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505), 

in verbis: “Na verdade a causa de extinção do processo é a 

intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. 

Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for 

intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

nesse sentido, reconhecendo a natureza personalíssima do direito a 

saúde, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ÓBITO DO IMPETRANTE NO 

CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. 1. Mandado de segurança 

impetrado para garantir ao impetrante o direito à internação em UTI. 2. 

Óbito do impetrante ocorrido após a concessão da liminar e antes da 

prolação da sentença. Fato superveniente noticiado em contra-razões de 

apelo e desconsiderado pelo Tribunal a quo, embora instado a 

manifestar-se através de embargos declaratórios. 2. Embora haja omissão 

no julgado, que analisou o mérito da impetração, quanto à existência de 

fato superveniente, não deve ser anulado o acórdão por violação ao art. 

535 do CPC, mas extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 267, IX do CPC porque, in casu, a aplicação das regras processuais 

adequadas a ninguém aproveitará. 3. Hipótese de ação personalíssima, 

cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso 

especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito”. (REsp 

703.594/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 352). Não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO 

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço 

de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 

121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"”. 

(Apelação / Remessa Necessária 39044/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 

DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — 

PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito 

do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a 

extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, 

VI e IX do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 

de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. 

(Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 
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COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). Portanto, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a 

resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, revogo a tutela provisória de urgência 

anteriormente deferida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, VI e IX, do CPC/2015. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. 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, 01 de outubro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004951-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NEVES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TEOFILO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004951-84.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente proposta por 

CRISTIANO TEOFILO DE CARVALHO em face da SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que os Requeridos sejam 

compelidos ao cumprimento da sua obrigação político constitucional com o 

fito de assegurar e adotar as providências necessárias para a imediata 

concessão de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) ao Requerente, com o 

custeio de passagens aéreas com o destino ao Município de São Paulo, a 

fim de se submeter ao transplante de córnea no Hospital de Sorocaba – 

BOS. Foi indeferida a medida antecipatória (ID nº 12542245). O 

Requerente aviou petição aos autos requerendo a homologação do pedido 

de desistência (ID nº 12648711). Em síntese, é o que merece registro. 

Verifica-se nos autos que o Requerente 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 pelo Requerente (ID nº 

12648711), 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, 01 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008822-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINILSON TAQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY DE SOUZA SILVA OAB - 230.033.671-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008822-25.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por 

ELINILSON TAQUES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para 

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, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 12562652). Foi deferido o 

provimento antecipatório em sede de plantão (ID nº 12562654) e ratificado 

por este juízo posteriormente (ID nº 12586130). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, informando que o Requerente veio a óbito após 

o deferimento da medida antecipatória, mesmo tendo promovido o 

cumprimento da mesma (ID nº 11700815). 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. Como relatado, buscava o 

Autor a procedência da ação para que fosse 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, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 12562652). Constata-se que, após o deferimento da 

tutela provisória, o Requerente veio a óbito no dia 27.03.2018 (ID nº 

12654542). Por ser direito personalíssimo e intransmissível, não é 

juridicamente possível a sucessão processual. Logo, a morte do Autor 

acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição 

e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, 

sem resolução do mérito (art. 485, VI e IX do CPC/2015), senão vejamos: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; (...) IX - em caso de morte da 

parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; (...)”. 

Nessa mesma linha segue a doutrina de Nelson Nery Junior (in Código de 

Processo Civil anotado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 505), in verbis: “Na verdade a causa de extinção do 

processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não 

da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na 

ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve 

ser extinto sem julgamento do mérito”. O Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou nesse sentido, reconhecendo a natureza personalíssima do 

direito a saúde, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ÓBITO DO 

IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. 1. 

Mandado de segurança impetrado para garantir ao impetrante o direito à 

internação em UTI. 2. Óbito do impetrante ocorrido após a concessão da 

liminar e antes da prolação da sentença. Fato superveniente noticiado em 

contra-razões de apelo e desconsiderado pelo Tribunal a quo, embora 

instado a manifestar-se através de embargos declaratórios. 2. Embora 

haja omissão no julgado, que analisou o mérito da impetração, quanto à 

existência de fato superveniente, não deve ser anulado o acórdão por 

violação ao art. 535 do CPC, mas extinto o feito sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 267, IX do CPC porque, in casu, a aplicação das regras 

processuais adequadas a ninguém aproveitará. 3. Hipótese de ação 

personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 

4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do 

mérito”. (REsp 703.594/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 352). Não destoa deste 

entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA 

DO JUDICIÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o Estado seja 

obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da 

imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da 

Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"”. (Apelação / Remessa 

Necessária 39044/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018). “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA 

PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA 

FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — 

INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito do autor e por se tratar de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 317 de 664



pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de 

Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, 

conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, 

administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com 

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende 

esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao 

pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário 

aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza 

civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (Apelação / Remessa 

Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, 

Publicado no DJE 26/07/2017). Portanto, ante a perda superveniente do 

objeto da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução do 

mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação 

exposta, revogo a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, VI e IX, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, 

§3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do 

art. 12 da Lei nº 1.060/50. 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, 01 de outubro de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1014974-89.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LEANDRO DI GIACOMO MARIANO DE MORAES contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo TOYOTA HILUX CD 4X2 SRV, RENAVAN 

00280055005, ANO/MODELO 2010/2011, DIESEL, COR PRETA, PLACA – 

NUA2896, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 13727883. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 
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COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca TOYOTA HILUX CD 4X2 SRV, RENAVAN 00280055005, 

ANO/MODELO 2010/2011, DIESEL, COR PRETA, PLACA – NUA2896, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1016160-50.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LUCIANA MARQUES DA SILVA contra ato indigitado coator 

da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo LIFAN X60 SR, placa QBG 9851, Renavam 

01038350570, Cor Branca, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 
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com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 13727883. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 
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próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca LIFAN X60 SR, placa QBG 9851, Renavam 01038350570, Cor 

Branca, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos 

de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não 

foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011238-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1011238-63.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, ano de fabricação e 

modelo 2014/2014, cor branca, placas ONL 7232 – Cuiabá/MT, chassi 

8AJFY29G3E8555868, renavam 995637067, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, 

por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12990402. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 
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apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, ano de fabricação e modelo 

2014/2014, cor branca, placas ONL 7232 – Cuiabá/MT, chassi 

8AJFY29G3E8555868, renavam 995637067, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1010597-75.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ELEVIR MEISTER, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo PAS/MOTOCICLETA - HONDA/CG 160 TITAN EX, 

ANO/MODELO 2016, COR PRETA, PLACAS QBA 7264, RENAVAM 

01096154223, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12990444. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 
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DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca PAS/MOTOCICLETA - HONDA/CG 160 TITAN EX, 

ANO/MODELO 2016, COR PRETA, PLACAS QBA 7264, RENAVAM 

01096154223, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco 

de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os 

autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a 

impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009240-60.2018.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1009240-60.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por GILMAR LUÍS BEDIN, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo TOYOTA, modelo ETIOS HB XLS, QBJ-4404, sem 

o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

12990325. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 
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multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS HB XLS, QBJ-4404, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1011774-74.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por WELLINGTON SILVA, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo GM/ASTRA HB 4p ADVANTAGE de Placas 

OAT/5354 – DE COR PRETA, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 13157297. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 
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do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca GM/ASTRA HB 4p ADVANTAGE de Placas OAT/5354 – DE 

COR PRETA, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco 

de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os 

autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a 

impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1007621-95.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DANITHIELE CARLA SOARES FERREIRA, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca Honda, modelo CG 125, cor preta, 

Renavam número 127976086, NIY - 8493, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12931183. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 
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de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Honda, modelo CG 125, cor preta, Renavam número 

127976086, NIY - 8493, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1008980-80.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO, com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo marca Toyota, modelo Corola, ano 

de fabricação 2012 / modelo 2013, cor Branca, placa OBA 9437, Renavam 

n.º 00479080330, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12990284. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 
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condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Toyota, modelo Corola, ano de fabricação 2012 / modelo 

2013, cor Branca, placa OBA 9437, Renavam n.º 00479080330, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002204-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDA GRAOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA - ME (IMPETRANTE)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002204-35.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por VIDA GRAOS COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA. – ME contra suposto ato ilegal praticado 

pelo SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO DE TRÂNSITO - SUCIT 

GROSSO – SEFAZ/MT, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão da medida cautelar administrativa 

instaurada sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa nos termos 

dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS/MT, bem como que seja 

determinado, ainda, o imediato reestabelecimento do credenciamento para 

emissão de nota fiscal eletrônica e dos regimes de apuração mensal do 

ICMS que a impetrante está enquadrada e que por força da media cautelar 

foram suspensos, sob pena de incorrer em crime de desobediência.. Foi 

indeferida a medida antecipatória (ID nº 527392). O Requerente aviou 

petição aos autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID 

nº 15136942). 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 15136942), 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, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010070-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1010070-26.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo RENAULT DUSTER 2.0D, placa OBH 

0584, ano/modelo 2013/2013, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as 

multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12953696. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 
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único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca RENAULT DUSTER 2.0D, placa OBH 0584, ano/modelo 2013/2013, 

sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1005043-62.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ARTEMIO AFONSO PONTELLO contra ato indigitado coator 

da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo FORD RANGER, ano/modelo 2012/2013, placa OBI - 

0868, Renavam nº 00493356304 e chassi nº 8AFAR23L9DJ068754, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

12884221. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 
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inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 
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da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca FORD RANGER, ano/modelo 2012/2013, placa OBI - 0868, Renavam 

nº 00493356304 e chassi nº 8AFAR23L9DJ068754, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via 

de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1009549-81.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MATEUS FERREIRA DA CRUZ, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca Honda/NX200 ANO/FAB. 2000/2000, 

placa JZL1367, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12767434. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 
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SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Honda/NX200 ANO/FAB. 2000/2000, placa JZL1367, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008275-53.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO 

BRASIL LTDA. contra ato tido por ilegal de lavra do SUPERINTENDENTE DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR DO PROCON/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja 

determinada a cassação do ato administrativo, bem como das penalidades 

decorrentes da não apresentação das informações, em especial a 

lavratura do Auto de Infração nº AI.2016.17.0003. Aduz, em síntese, que é 

sociedade empresária regularmente constituída, que se dedica à 

exploração do ramo de exibição cinematográfica e atividades conexas, tal 

como a comercialização de balas, refrigerantes, pipoca, etc., com 

estabelecimentos em diversas localidades do país e também nesta Capital 

do Estado de Mato Grosso. Alega que em 06.04.2016 recebeu a 

Notificação nº NF. 2016.17.002, expedida pelo PROCON-MT, por meio da 

qual se determinava a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, de 

diversos documentos e informações. Relata que enquanto analisava com 

a sua assessoria jurídica se tais informações/documentos deveriam ser 

apresentados, tendo em vista que a intimação sequer deixava claro o 

motivo de tal requisição, solicitou dilação do prazo para levantamento dos 

dados, mas logo em seguida foi surpreendida pela lavratura, em 

28.04.2016, do Auto de Infração nº 2016.17.0003, sob a alegação de 

descumprimento dos arts. 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90; 33, § 2º do 

Decreto Federal nº 2.181/97; e 21 do Decreto Estadual nº 3.507/04. Pontua 

sobre a nulidade do referido AI, por vício de motivação e de competência, 

e requer seja o mesmo cassado, e tornadas sem efeito as sanções dele 

decorrentes, pois a intimação recebida pela Impetrante não esclarece qual 

a finalidade da requisição de informações/documentos sobre o preço dos 

produtos comercializados em sua “bomboniére”, nem qual o objeto da 

investigação em curso, que teria sido instaurada a partir da Ordem de 

Serviço nº 2016.03.026, cujo conteúdo também não é informado. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida 

liminar, consoante decisão de ID nº 1460845. A autoridade tida por coatora 

prestou Informações nos autos (ID nº 2647454), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, 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 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. 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 
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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 determinada a 

cassação do ato administrativo, bem como das penalidades decorrentes 

da não apresentação das informações, em especial a lavratura do Auto de 

Infração nº AI.2016.17.0003. 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.2016.1.0003 proveniente do Processo Administrativo que 

deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

1421908), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0416-007.644-0, 

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 Impetrante, 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 Impetrante, 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 denegação da ordem. 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, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1007327-94.2017.8.11.0003 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ANTONIA REJANE PEREIRA SILVA BESERRA contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo prisma LT 1.0 com placas QBI 4934 e 

renavan 01048448891, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12706688. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 
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Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

prisma LT 1.0 com placas QBI 4934 e renavan 01048448891, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001847-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1001847-84.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo GM/S10 ADVANTAGE, ANO DE 

FABRICAÇÃO E MODELO 2008, COR CINZA, PLACA: KAU:6553/MT, 

RENAVAM 00958949662, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11847268. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 
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utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 
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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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

GM/S10 ADVANTAGE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, COR 

CINZA, PLACA: KAU:6553/MT, RENAVAM 00958949662, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004012-75.2016.8.11.0041
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REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA (IMPETRANTE)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004012-75.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por REGIONAL 

CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA, neste ato representado por 

seu proprietário Marcos Antônio da Silva, contra ato indigitado coator da 

lavra do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas, constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1124043-9 (ID nº 550504), referentes à Nota Fiscal nº 109673. Aduz, em 

apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente 

fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias 

anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento tributário. 

Assevera que a autoridade indigitada coatora somente procederá à 

liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos 

valores constantes no TAD vergastado, que totaliza o montante de R$ 

30.554,86 (trinta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos). Assenta ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias 

visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das 

Cortes Superiores, encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e 

que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 678307). O Estado de 

Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 2448159), alegando, em sede 

de preliminar, a inadequação da via eleita e a carência da ação e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a 

apreensão das mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se 

deu em consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 2994551), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento 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. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inadequação da Via Eleita. Não merece prosperar a 

referida preliminar. 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 Carência da Ação. 

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”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a liberação das mercadorias apreendidas, constantes no Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1124043-9 (ID nº 550504), referentes à 

Nota Fiscal nº 109673. Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 3º 

ao 5º, da Lei 7098/1998; arts. 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, 

aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c art. 1º, incisos I ao III, e 

arts. 3º a 4º-B da Resolução nº 07/2008, indicando a autoridade 

fazendária, como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o 

disposto no artigo 45, I, alíneas ‘k’da Lei nº 7.098/98. É cediço que a 

apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir 

brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 
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a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – in verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, XXII, da 

Constituição Federal, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a 

instituição de tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de 

Justiça tem decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1124043-9 (ID nº 550504), referentes à Nota Fiscal nº 109673, 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023452-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AMANDA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAURO ROBERTO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Município de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023452-86.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por MAURO ROBERTO DE JESUS 

em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja condenado o 

Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Foi declinada a competência 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID nº 15194231). O 

Requerente aviou petição aos autos requerendo a homologação do pedido 

de desistência (ID nº 15477123). Em síntese, é o que merece registro. 

Verifica-se nos autos que o Requerente 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 pelo Requerente (ID nº 

15477123), 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, 02 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012464-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO MAYRINK CAMPOS (IMPETRANTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 340 de 664



1012464-74.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por JOÃO MAYRINK CAMPOS contra suposto ato 

ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

– SEFAZ/MT, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata liberação 

das mercadorias apreendidas sob o Termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1126058-2, bem ainda a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário retratado no aludido documento. Foi deferida em parte a medida 

antecipatória (ID nº 2494540). O Impetrante aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 3054038). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que o 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 3054038), 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, 03 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013555-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

PEDRO BONETTI & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÕES - 

GCCA/SUIC DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013555-68.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por PEDRO BONETTI & CIA 

LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTROLE DO CRÉDITO E ANTECIPAÇÕES – GCCA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, 

confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a análise e profira decisão final nos processos 

administrativos sob o nº 5130796/2014 e 5130809/2014. Aduz, em 

apertada síntese, que atuou no ramo de prestação de serviços de 

transportes rodoviários intermunicipais de cargas, cuja atividade principal 

é enquadrada na CNAE 4930/2/02 desde a data de 01 de outubro de 2012. 

Relata que protocolou dois pedidos administrativos, vindicando a 

restituição de indébito no valor de R$ 58.842,28 (cinquenta e oito mil 

oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e R$ 

115.811,67 (cento e quinze mil e oitocentos e onze reais e sessenta e 

sete centavos), respectivamente, todavia, até o presente momento não 

foram proferidas as decisões finais dos processos administrativos, os 

quais foram protocolizados em 22.07.2014, estando pendente de análise 

desde o ano de 2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 6857927). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 8055239), alegando, em 

sede de preliminar, a perda do objeto e, no mérito, pugnou pela denegação 

da ordem, sob o fundamento de que o Mandado de Segurança não é meio 

substitutivo da ação de cobrança. Parecer Ministerial acostado aos autos 

(ID nº 8203259), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado 

pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento 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. Suscitada questão 

preliminar, passo a análise da mesma. PRELIMINAR Da Perda do Objeto – 

Liminar Satisfativa. Não merece prosperar a referida preliminar. Não há 

que se falar em perda do objeto da ação, haja vista que a satisfação 

apenas aconteceu por força da concessão da liminar, isto é, decisão esta 

de caráter precário, ainda que satisfativa, implicando, assim, na sua 

confirmação ou revogação. Dessa forma, ainda que o Estado de Mato 

Grosso já tenha garantido à Impetrante o determinado na decisão 

interlocutória, tal fato não retira o interesse dos impetrantes no julgamento 

de mérito do mandamus. Portanto, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO 

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que 

proceda com a análise e profira decisão final nos processos 

administrativos sob o nº 5130796/2014 e 5130809/2014. Analisando 

detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da 

impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, 

pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, 

de fato, a mesma protocolou, em 22.07.2014, dois pedidos administrativos, 

objetivando a restituição de indébito no valor de R$ 58.842,28 (cinquenta e 

oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e R$ 

115.811,67 (cento e quinze mil oitocentos e onze reais e sessenta e sete 

centavos), respectivamente, sendo que, por sua vez, não havia decisão 

final dos mencionados processos administrativos, estando pendentes de 

análise desde 16.10.2015 (ID nº 6758775 e 6758780). A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 
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podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise dos processos administrativos protocolado sob o nº 5130796/2014 

e 5130809/2014 se mostram letárgicos e despropositados, o que 

fatalmente fere dispositivo constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do 

artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 

(trinta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. 

“Provimento nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões 

de assuntos fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de 

justiça sobre a necessidade de exigência de carta de anuência e a 

segurança jurídica que ela traz apara problemas de retificação de imóvel 

rural e averbação de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de 

carta de anuência pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da 

data de seu requerimento, desde que devidamente instruído com os 

documentos exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM 

PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO 

ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA 

SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por 

servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado 

de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação 

do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se 

analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada 

omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a 

legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder 

requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins 

de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante 

da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o 

prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a 

conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, 

do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar 

Distrital n.º 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, 

aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da 

Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização 

expressa da Lei Distrital n.º 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) 

dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os 

processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, 

porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais 

processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da 

autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido 

do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao 

direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu 

requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal 

acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade 

impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da 

Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera 

administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em 

comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. 

Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de 

Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma 

como entender de direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: 

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, 

Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . 

Pág.: 16). Demonstrado, assim, o direito líquido e certo, pois a análise do 

pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da 

eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração 

Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm 

como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível 

do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos 

assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e 

detentores do poder. E corroborando com o acima exposto, trago à 

colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

sobre o tema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL 

PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a 

razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora 

erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a 

Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de 

procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos 

feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu 

órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram 

atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, 

por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise 

e profira decisão final nos processos administrativos sob o nº 

5130796/2014 e 5130809/2014, 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, 
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da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Com fundamento no art. 

14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo 

do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, 

em vista do reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032263-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO DA SILVA FORTUNATI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1032263-35.2018.8.11.0041 

(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, 03 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031848-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ANTONIO NODARI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031848-52.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: WANDERLEY ANTONIO 

NODARI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de 

Liminar, movido por Wanderley Antônio Nodari, em desfavor do Secretário 

Adjunto da Receita Pública da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Após análise do mandamus, verifica-se que a competência para 

processar e julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda 

Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer 

inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 

2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e 

procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031837-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ANTONIO NODARI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031837-23.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: WANDERLEY ANTONIO 

NODARI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de 

Liminar, movido por Wanderley Antônio Nodari, em desfavor do Secretário 

Adjunto da Receita Pública da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Após análise do mandamus, verifica-se que a competência para 

processar e julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda 

Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer 

inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 

2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e 

procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031748-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CUNHA NASCIMENTO (AUTOR(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031748-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTO CUNHA NASCIMENTO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Ordinária Com Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Roberto Cunha 

Nascimento em face do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que nas 

ações de conhecimento, processada pelo rito comum é possível a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, 

na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a 

apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 4. Intime-se a parte requerida para, se 

manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) 

dias. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004409-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004409-66.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2018 08:16:53 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: RODOTERRA CONSTRUCÕES E 

TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ Nº 26.558.452/0001-87 - CONTRIBUINTE 

158398 CDA's Nºs 2016/1376189; 2017/1420455; 2017/1420456; 

2017/1490012; e 2016/1376189. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.23.055.0056.001 VALOR DA CAUSA R$2.692,67 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 
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requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 158398/RODOTERRA 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA". Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado 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 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). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23570 Nr: 58-80.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Batista de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HELENE LESSA - 

OAB:OAB/MT 16.633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:OAB/MT 

13887, RICARDO FRANCISCO DIAS CARNEIRO - OAB:OAB/MT 18.646, 

TASSIO VINÍCIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 13.948

 Vistos.

Infere-se dos autos que a proposta para suspensão condicional do 

processo, ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ao denunciado 

WANDERLEY BATISTA DE BRITO, restou exitosa, conforme se vê à fl. 

376.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnou pela extinção da punibilidade, 

considerando o decurso do prazo de 2 (dois) anos da suspensão (fl. 

142).

 Todavia, considerando que não há nos autos prova do pagamento dos 

valores assumidos pelo denunciado a titulo de reparação de dano, 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 6 de novembro de 2018, às 

14h20, momento em que poderá haver a prorrogação do período de prova.

 Intime-se o acusado, bem como a defesa constituída.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 1382-66.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO RAFA LTDA - ME, RAFAELA GALESKI 

BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ, POR MEIO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNÍCIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: AUTO POSTO RAFA LTDA-ME E OUTRA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

Vistos.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela requerente às 

fls. 66/67, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

Instado, o requerido se manifestou de forma favorável ao pedido (fl. 76).

É o relatório. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz não 

resolverá o mérito quando “homologar a desistência da ação”.

 Considerando que o requerido, citado, apresentou contestação nos 

presentes autos (fls. 46/53), foi instado a respeito do pedido de 

desistência, manifestando de forma favorável (fl. 76).

Ademais, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença 

(CPC, art. 485, §5º).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte requerente.

 CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos dos artigos 85, §8º e 90, ambos do Código de Processo Civil.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras e/ou cauções 

prestadas nos presentes autos.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8604 Nr: 734-04.2009.811.0082
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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): Nilda da Silva Alves ou Nilda Alves de 

Carvalho, Vilson Pereira da Silva, Joaquim Paiva de Paula, EBER TADEU 

VAZ, Weslei Moreira Martins, Ulisses Antonio de Carvalho Neto, Delvina 

Caldeira de Oliveira, Celio Justino de Moraes, Mauro Sérgio Puli Freitas, 

Placido Everaldo Ficagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Neto - OAB:5368, Agenor Diego da Cruz Bino - OAB:13950, 

Alexandre Gonçalves Pereira - OAB:7274, Anderson de Mattos 

Pereira - OAB:8718, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:4912, 

Bruno Medeiros Pacheco - OAB:6065, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Elke Regina Armenio Delfino Max - 

OAB:7562/MT, Jackeline M. Martins Pacheco - OAB:10402, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-O, Marilene Galvão F. do Vale - OAB:10132, Rafaella 

Araujo e Medeiros - OAB:13562, Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297, Silvério Gonçalves Pereira - OAB:4720-B, Ulisses 

Rabaneda Dos Santos - OAB:8948

 DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DENUNCIADO: NILDA DA SILVA ALVES E OUTROS

Vistos.

1. RECEBO o recurso interposto pela acusação (fl. 2.243) no efeito 

devolutivo, conforme disposto no art. 597, do CPP.

 2. Verifica-se que o apelante manifestou o desejo de apresentar suas 

razões no E. TJMT (fl. 2.250), conforme autoriza o §4º do art. 600 do CPP.

 3. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41235 Nr: 2239-15.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO DA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente na 

determinação para suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 

1942/SPA/SEMA/2017 e, consequentemente que o impetrado se abstenha 

de inscrever o impetrante em dívida ativa, em razão do cerceamento de 

defesa praticado nos autos.

Alega a impetrante que interpôs, tempestivamente, no dia 23-05-2018 

recurso administrativo, protocolizado sob o n. 259663/2018, com objetivo 

de suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 

1942/SPA/SEMA/2017. Entretanto, antes da juntada do recurso ao 

processo administrativo, o impetrado emitiu os Ofícios n. 

1271/CAR/SEMA/2018 e 1272/CAR/SEMA/2018 cobrando o pagamento do 

valor de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais), no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Contudo, o Estado de Mato Grosso às fls. 148/151 informou que o recurso 

do impetrante fora juntado no processo administrativo e encaminhado ao 

CONSEMA para análise, sendo desconsideradas as notificações para 

pagamento.

É o relatório. Decido.

Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre a provável perda do 

objeto do mandado de segurança (art. 23, da Lei n. 12.016/2009), no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39493 Nr: 1166-08.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY GASQUES BORDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - OAB:6581/MT, SAMYA 

SANTANAMARIA - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: SIDNEY GASQUES BORDONE

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Reexaminando a questão decidida, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos (fls. 150/153).

Cumpra-se, imediatamente, a decisão proferida pela d. Relatora do Agravo 

de Instrumento n. 1010897-63.2018.8.11.0000, Desembargadora HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, que conferiu o efeito suspensivo almejado pelo 

agravante, determinando ao requerido que “se abstenha em cobrar o 

cumprimento da Notificação n. 0068D, até o trânsito em julgado do 

processo administrativo 74151/2018, Auto de Infração n. 0480/D”.

Encaminhem-se as informações requisitadas ao egrégio Tribunal de 

Justiça, prestadas por este Magistrado nesta data por meio do Ofício n. 

81/2018/GAB.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 2437-52.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o caráter infringente dos embargos (fls. 234/235-v), 

intime-se o requerido para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28626 Nr: 787-38.2016.811.0082

 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

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado para que forneça os dados 

bancários a fim de promover o levantamento do valor penhorado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 533-31.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otildes Ramos Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:18368, Jorge Henrique Franco Godoy - 

OAB:6692/MT

 Diante do exposto, determino a intimação do advogado, Dr. Jorge 

Henrique Franco Godoy, para que promova a assinatura da petição 

juntada às fls. 58/59, no prazo de 10 (dez) dias.Ademais, intime-se o 

executado para apresentar extrato/documento do Banco do Brasil onde o 

valor de R$ 3.305,96 (três mil, trezentos e cinco reais e noventa e seis 

centavos) foi bloqueado.Após, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42418 Nr: 2953-72.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO SEBASTIÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Estadual do Meio Ambiente do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por ROMILDO SEBASTIÃO 

BARROS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, objetivando a concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da 

multa aplicada pela Decisão Administrativa n. 2025/SUNOR/SEMA/2015 

referente ao Auto de Infração n. 135418 e da comunicação de protesto, 

bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 2017223299. No mérito, pugna 

pela confirmação da pretensão provisória, bem assim a declaração de 

nulidade do aludido processo administrativo em razão da existência de 

vícios que o acomete.

 A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 66/126.

É o relatório. Decido.

De início, constata-se que o SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 

arrolado no polo passivo, não tem personalidade jurídica para defender-se 

em juízo, não possuindo capacidade exigida para figurar no polo passivo 

desta ação, o que é atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Por outro lado, Segundo o Código de Processo Civil, a toda causa será 

atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo imediatamente aferível 

(art. 291). A respeito da sua fixação, disciplina o referido código 

instrumental:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais 

pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido 

principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 

considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, 

se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 

(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso, infere-se que o requerente pretende a invalidação do Processo 

Administrativo n. 194899/2012, instaurado em razão do Auto de Infração 

n. 135418, lavrado em 18 de abril de 2012, quando lhe foi imposta a 

penalidade de multa no valor de R$ 123.125,00 (cento e vinte e três mil, 

cento e vinte e cinco reais), conforme consta da Decisão Administrativa n. 

2025/SUNOR/SEMA/2015, sendo este, portanto, o conteúdo econômico 

debatido na presente demanda.

Desse modo, RETIFICO o valor da causa para R$ 123.125,00 (cento e vinte 

e três mil, cento e vinte e cinco reais), o que faço de ofício, nos termos do 

§3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, bem como para promover o 

recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no 

art. 290, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 465-62.2009.811.0082

 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): CARLOS AMÉRICO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892, Paulo Emilio 

Monteiro de Magalhães - OAB:8988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Ribeiro 

Mourão - OAB:13258

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para manifestarem sobre o 

relatório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42423 Nr: 2957-12.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO URBANISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:OAB/MT 12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nos autos da execução fiscal em apenso 

(2394-52.2017.811.0082 – Cód. 35549 - fls. 39/41) o Município de Cuiabá 

informou que o executado/embargante realizou o parcelamento do débito 

objeto dos presentes embargos, intime-se o embargante para que se 

manifeste sobre a provável perda de interesse de agir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39241 Nr: 981-67.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julyeferson Christiano da 

Costa Santos - OAB:17844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/Amanejou os presentes 

embargos à execução fiscal que lhe foi proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
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No entanto, observa-se que se encontra em apenso, os embargos à 

execução fiscal n. 2965-23.2017.811.0082 (Código n. 36387), ajuizado 

também pelo embargante e objetivando a mesma pretensão destes autos, 

fato que enseja o reconhecimento da litispendência.

 No dizer do ilustre mestre Humberto Theodoro Júnior, “ocorre 

litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada’ (art. 301, § 1º.) e que ainda esteja em curso, pendendo de 

julgamento (§3º.). Define, outrossim, o § 2º. do mesmo artigo, o que se 

deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é 

necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a 

causa de pedir, e o mesmo o pedido (...)” (in Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 26.ª ed., Forense, pág. 380).

 Por sua vez, o Código de Processo Civil determina a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, quando ocorrer à litispendência – 

artigo 485, inciso V – in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando::

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;.” (sem destaque no original).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais e deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, uma vez que não houve citação 

da parte ré.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

Cuiabá, 9 de abril de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 481612 Nr: 21341-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEREZINHA HELOISA BRUNO 

PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183, 

WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 IMPULSIONO estes autos para intimar a Dra. VANESSA PINHO SILVA, 

OAB/MT 11.183, Dra. TEREZINHA HELOISA BRUNO DE PINHO SILVA , 

OAB/MT 589 E O Dr. WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB/MT 16.278, que 

foi designado o dia 19 de outubro de 2018 às 13:30 horas, para a 

realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 131594 Nr: 17036-68.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609

 Tendo em vista que o deferimento para inserção do recuperando em 

atividade externa é de competência da direção do estabelecimento 

prisional, conforme determina os artigos 36 e 37 da LEP, deixo de decidir 

acerca do pleito.

Não obstante, pode o Juízo informar se o executado preenche o requisito 

objetivo para fazer jus a tal direito, notadamente se cumpriu o mínimo de 

1/6 de sua pena.

Sendo assim, em vista ao montante de pena a ser cumprida e a data da 

prisão, nota-se que o penitente cumpriu com 1/6 de sua pena.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial de fl. 423, 

oficie-se à direção do estabelecimento prisional informando que o 

recuperando cumpriu 1/6 de sua pena. Na ocasião, registre-se ainda que 

eventual autorização para trabalho externo é afeta a sua esfera de 

atribuição, não cabendo a este Juízo tal valoração.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 155962 Nr: 3312-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEY SOUZA AMORIM - 

OAB:10207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 1.Às fls. 386 e 391 constam ofícios encaminhando as folhas de controle 

ponto relativas aos trabalhos desenvolvidos pelo reeducando Edemilson 

Alves de Oliveira nos meses de abril e maio de 2018 (fls. 387 e 393).2.O 

Ministério Público requer seja expedido ofício à direção da Fundação Nova 

Chance, solicitando o de fl. 385 no sentido de que seja elaborado cálculo 

de pena. (fls. 394/395)3.Pois bem, analisando detidamente a controvérsia 

estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao 

Ministério Público , cópia do registro dos condenados que de veracidade 

que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal 

presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, 

seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio.7.Outro não é o 

entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso COM O 

PARECER MINISTERIAL. 1. Ao tratar sobre o instituto da remição, a Lei de 

Execução Penal não faz nenhuma exigência do relato pormenorizado da 

jornada de trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido 

pela Administração da unidade prisional, certificando a aptidão do 

reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período (matutino de 

vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal documento, tem 

presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser impugnada a 

tempo e modo, especificamente. 2. os do e.TJMT, indefiro o máximo de 10 

dias, encaminhar a este juízo atestado de trabalho relativos aos meses 

abril e maio de 2018.12.Aportando aos autos os documentos supra, dê-se 

vista dos autos ao Ministério público para manifestação.13.Por fim, por 

entender ser mais producente, deixo de determinar a imediata elaboração 

de cálculo atualizado da pena em conformidade com a decisão de fl. 385, 

para somente após a análise por este Juízo das remições requeridas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468311 Nr: 8202-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:21547

 Vista às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 409946 Nr: 14644-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFREDO ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Trata-se de executivo de em face de VALFREDO ALVES DE BARROS, 

cujas penas unificadas somam 28 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela retificação do 

cálculo de pena de fl. 710, argumentando, em síntese, que a remição de 

106 dias, descrita na “linha 1” já foi contabilizada anteriormente, conforme 

demonstrado em planilha de fls. 398/399 e cálculo de fl. 684.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos, verifico que no cálculo de pena de fl. 710 constou a 

remição de 106 dias. Contudo, tais dias já foram contabilizados para a 

concessão da benesse em momento anterior, conforme consta do cálculo 
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de pena de fl. 684.

Diante disso, a fim de não gerar duplicidade de remições, acolho a 

manifestação ministerial de fls. 711/713 e determino a exclusão dos 106 

dias de remição descrito na “linha 1” do cálculo de pena de fl. 710.

 Elabore-se novo cálculo de pena.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

Após o cumprimento das determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 301426 Nr: 18583-75.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372

 1. Trata-se de execução penal de Odil José da Costa, na qual cumpre a 

pena unificada de 18 anos de reclusão em regime fechado conforme 

demonstra o cálculo e a decisão de fls. 220 e 223, respectivamente.2. A 

defesa requer seja deferida prisão domiciliar para o recuperando, 

mediante utilização de tornozeleira eletrônica, a fim de que possa se 

submeter a cirurgia de hernioplastia incisional. (fls. 263/266)3. Após a 

juntada de prontuário médico (fl. 300), o Ministério Público manifestou-se 

contrário ao pedido da defesa.4. É o relatório. Decido.6. Os Tribunais 

Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime 

prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível 

o deferimento da prisão domiciliar, quando concretos que demonstrem 

omissão da unidade prisional em oferecer ao penitente a assistência 

médica adequada ou inviabilidade de se de alguma doença. É preciso, 

também, prova indiscutível de que está acometido de doença grave e não 

possa receber, no presídio onde se encontra, assistência médica 

adequado, seja por médico particular, seja pela rede pública de saúde. No 

presente, por não haver , o agravante não se encontrando em nenhuma 

dessas hipóteses, impossível o restabelecimento do referido benefício. 

(TJMT - AgExPe 131660/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018)”11. , em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido 

de prisão domiciliar de Odil José da Costa.22. Tendo em vista que o 

requisito objetivo será preenchido apenas em 2022 conforme demonstra o 

cálculo de pena de fl. 220, o qual foi homologado por este Juízo a fl. 229, 

aguarde-se em cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se novo 

cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com posterior 

conclusão caso haja pedido a ser analisado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 353584 Nr: 15127-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Trata-se de execução penal de Adriano de Oliveira Correia, na qual 

cumpre a pena unificada de 18 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

À fl. 475 foi determinado a elaboração de novo cálculo de pena, 

alterando-se a data-base para 29.04.2017, bem como a exclusão do 

período de detração, uma vez que tal período já teria sido utilizado por 

ocasião da progressão do recuperando ao regime semiaberto.

Cálculo atualizado de pena à fl. 479, no qual consta que o executado 

alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto no dia 

04.07.2019.

No dia 05.09.2018 a defesa requereu a progressão do recuperando ao 

regime aberto (fl. 480).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do 

pleito, argumentando que o recuperando atingirá o requisito objetivo 

apenas em 04.07.2019 (fl. 481).

É o relatório. Decido.

 Da análise, entendo que o pedido de progressão regimental formulado 

pela defesa do recuperando NÃO merece deferimento. Explico.

No cálculo de pena de fl. 462 foi incluído o período de detração já 

concedido anteriormente ao recuperando por ocasião da sua progressão 

ao regime semiaberto.

Contudo, após determinação deste Juízo, o cálculo foi retificado, assim 

excluiu-se o período de detração concedido em duplicidade e, 

consequentemente a data para o recuperando atingir o requisito objetivo 

ao regime aberto foi alterada para 04.07.2019.

Sendo assim, sem delongas, indefiro o pedido formulado pela defesa do 

recuperando, uma vez que o mesmo atingirá o requisito objetivo apenas 

em 04.07.2019.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Aguardem-se os autos em cartório, a fim de que o recuperando dê 

continuidade ao cumprimento da sua pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 438359 Nr: 14795-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDILSON ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES FIDELIS 

- OAB:20.681, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21.613/0, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, Thaiany Cosmes da Silva - 

OAB:25021/0

 Da análise dos autos, verifico que à fl. 59 foi dado cumprimento ao 

mandado de prisão expedido em face do recuperando, uma vez que o 

mesmo não deu inicio ao cumprimento da sua pena.

Diante disso, a fim de admoestar o recuperando das condições impostas 

ao regime semiaberto, designo audiência admonitória para o dia 

10.10.2018, às 14:00 horas.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se e intime-se.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

À fl. 59, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da 

pretensão executória em relação a pena de 03 meses de detenção 

aplicada em face do recuperando (falsa identidade).

É o necessário. Decido.

Assiste razão ao Ministério Público, pois em relação à condenação pelo 

delito de falsa identidade (pena de 03 meses de detenção), a sentença 

transitou em julgado para a acusação em 22.04.2015 e a condenada 

somente deu início ao cumprimento da reprimenda em 11.09.2018 quando 

foi preso por força do mandado de prisão expedido com tal finalidade.

Diante disso, considerando que o prazo prescricional da pena aplicada (03 

meses) é de 03 anos, e levando-se em consideração que entre o trânsito 

em julgado e o início do cumprimento da pena transcorreram 03 anos, 04 

meses e 20 dias, ocorreu a perda da pretensão executória estatal.

Diante disso, com fundamento nos artigos. 107, I e 109, VI, ambos do CP, 

declaro extinta a punibilidade de Ledilson Roberto da Silva, SOMENTE EM 

RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 434456 Nr: 10604-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a defesa do recuperando para que se manifeste quanto à cota 

ministerial de fls. 149/150.

Após a juntada da petição da defesa, venham os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513289 Nr: 5916-76.2018.811.0042
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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): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS 

MOURA, Filiação: Ludes Santos Moraes e Raimundo Nonato Ribeiro dos 

Santos, data de nascimento: 21/09/1996, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 513289.RÉU: MARCOS VINÍCIUS DOS 

SANTOS MOURA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MOURA, já qualificado 

nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, II e IV c/c artigo 307, 

caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.Conforme 

ressaí da denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 

00h30min., na loja Erótica Cuiabá Sex Shop, nesta Capital, o denunciado, 

em conjunto com outro indivíduo não identificado, agindo de forma 

consciente e voluntária, em divisão de tarefas e união de desígnios, 

subtraiu para si, mediante escalada e destruição de obstáculo, coisas 

alheias móveis consistentes em diversos objetos de propriedade da 

empresa vítima.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 07/38, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 54, itens “2”,“3” e “4”. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de abril de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502105 Nr: 41130-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANE ALVES, Cpf: 97057754191, 

Rg: 14210290, Filiação: Maria Alves, data de nascimento: 19/02/1968, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), artesão, Telefone (66) 

99281-6880. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 502105.RÉU: GEOVANE 

ALVES.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra GEOVANE ALVES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 

155, § 4º, inciso I, do Código Penal.Conforme ressaí da denúncia, no dia 01 

de novembro de 2017, por volta das 01h35min., no estabelecimento 

comercial denominado “Padaria Moinho”, situado na Rua F, bairro Bosque 

da Saúde, nesta Capital, o denunciado Geovane subtraiu, mediante 

rompimento de obstáculo, 02 (dois) Champagnes Veuve Clicquot, 

pertencentes ao referido estabelecimento. A conduta descrita na peça 

acusatória foi delimitada com a elementar e circunstância que a envolveu, 

nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte 

probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 06/27, justificando a 

viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa para a ação 

penal.Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a notificação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que o 

denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

46, itens “2” e “3”.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427962 Nr: 3373-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE AZEVEDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS DE AZEVEDO LIMA, Filiação: Ana 

Maria Vieira Azevedo e Francisco Vieira Lima, data de nascimento: 

25/02/1993, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 427962.RÉU: LUCAS DE AZEVEDO 

LIMA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra 

LUCAS DE AZEVEDO LIMA, já qualificado nos autos, como incurso no 

artigo 155, caput, do Código Penal.Conforme ressaí da denúncia, no dia 03 

de fevereiro de 2016, por volta das 13h30min., no supermercado 

“Dia-a-Dia” situado na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro CPA III, nesta 

Capital, o denunciado Lucas subtraiu 04 (quatro) inseticidas líquido da 

marca Raid, 02 (dois) refis para inseticida e 01 (um) shampoo Loreal, 
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pertencentes ao referido comércio.A conduta descrita na peça acusatória 

foi delimitada com a elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes 

do artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório 

mínimo, conforme se verifica às fls. 06/54, justificando a viabilidade da 

acusação, existe, portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, 

presentes os aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo 

o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e 

determino que se proceda a citação e a notificação do denunciado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em 

que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 55, itens “2” e “3”. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de abril de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528609 Nr: 20448-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DELGADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODOLFO DELGADO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03988458163, Rg: 17157188, Filiação: Jucilene Delgada de Almeida e 

Walter Arcanjo de Oliveira, data de nascimento: 28/08/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, servente de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 528609.RÉUS: RODOLFO DELGADO 

DE OLIVEIRA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra: RODOLFO DELGADO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 180, § 1º, c/c § 2º, do Código Penal.Consta, em suma, 

que no dia 29 de março de 2018, por volta das 15h10min, na via pública 

Tenente Coronel Duarte, Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado 

RODOLFO DELGADO DE OLIVEIRA, adquiriu e após expôs a venda uma 

motocicleta, Honda, Titan CG 125, cor vermelha, placa JZL – 6045, o qual 

tinha conhecimento de sua origem ilícita. A conduta descrita na peça 

acusatória foi delimitada com a elementar e circunstância que a envolveu, 

nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte 

probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 04/06, justificando a 

viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa para a ação 

penal.Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a notificação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que o 

denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

43.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 531221 Nr: 23034-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, 

JEFFERSON FERREIRA LEITE, ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RAFAEL PINHO CANAVARROS - OAB:23907

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA. 

OAB/MT: 1933 DR. MARCOS ANTONIO DE CAMARGO. OAB/MT: 19870 - E.

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/10/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. RATIFICO a decisão de recebimento de 

denúncia. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/10/2018 às 15h30min., oportunidade que serão ouvidas 03 

testemunhas comuns e interrogados os réus. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 517819 Nr: 10051-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE STAHL, IZAIAS DIAS DE MOURA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOADA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. RUBIA FERRETTI VALENTE. OAB/MT: 9994/B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 03/09/2018, às fls. 

218/229, nos autos acima mencionados, na qual o réu IZAIAS DIAS DE 

MOURA FILHO, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, 

inciso I E IV (2X), C/C ART. 71 DO CP, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) 

dias-multa, regime semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3° do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 540381 Nr: 31883-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JOÃO GUEDES CARRARA. OAB/MT: 14.865

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/11/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Designo o dia 09/11/2018 às 13h30min., 

para realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 513073 Nr: 5729-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ELISSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DR. JONAS CANDIDO DA SILVA. OAB/MT: 16.552

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 308368 Nr: 7067-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE ALMEIDA BERGER, ALESSANDRO 

APARECIDO DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/INFORMAR ENDEREÇOS DE 

TESTEMUNHAS

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para informar o endereço atualizado das testemunhas de 

defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Vista a defesa do acusado Ari de 

Almeida Berger. 2 – Redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/08/2019 ás 15h45min., para a oitiva das 

testemunhas Ricardo Proença de Oliveira e Leonardo Jose de Almeida 

Oliveira e os interrogatórios dos réus. Saem os presentes devidamente 

intimados. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 11818-93.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RAMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON A. DE S.ALMEIDA - 

OAB:12937

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. ELISSON A. DE S.ALMEIDA. OAB/MT: 12.937

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 4. – Cumpra-se o disposto no item 

7, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 

403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 512572 Nr: 5239-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL PEREIRA CARPES, Cpf: 

86569880187, Rg: 013976672, Filiação: Marli Pereira Carpes e Basilio 

Cabrera Carpes, data de nascimento: 20/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Casacavel-PR, separado(a) judicialmente, garçon. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 512572.RÉU: DANIEL PEREIRA 

CARPES.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra DANIEL PEREIRA CARPES, já qualificado nos autos, como incurso 

no artigo 155, § 4º, inciso II (por três vezes), forma do artigo 71, ambos do 

Código Penal.1º FATO – FURTO CONTRA À VÍTIMA JÉSSIKA DE 

SOUZAConforme ressaí da denúncia, no dia 27 de maio de 2017, por volta 

das 04h00min., na boate Valley Pub, o denunciado, agindo de forma 

consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante destreza, coisa alheia 

móvel consistente em 01 (um) celular Apple Iphone 6, dourado, de 

propriedade de Jéssika de Souza.2º FATO – FURTO CONTRA À VÍTIMA 

THAIS BARINI DE CAMPOSAgindo da mesma maneira, em continuidade 

delitiva, o denunciado retornou ao local no dia 28 de maio de 2017 e por 

volta das 02h00min., subtraiu para si, mediante destreza, coisa alheia 

móvel consistente em 01 (um) celular Apple Iphone 7, silver, de 

propriedade de Thais Barini de Campos.3º FATO – FURTO CONTRA À 

VÍTIMA NAIKA ISABELE BARBOSA DE JESUSMais uma vez, agindo da 

mesma maneira, em continuidade delitiva, o denunciado retornou ao local 

no dia 15 de juhlo de 2017 e por volta das 01h00min., subtraiu para si, 

mediante destreza, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular 

Samsung Galaxy S7, dourado, de propriedade de Naika Isabele Barbosa 

de Jesus.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 07/51, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 
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acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 52, itens “2” e “3”. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de abril de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 491296 Nr: 30705-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IGOR DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. VALTER EVANGELISTA DE JESUS. OAB/MT: 17.513

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 85/86 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, em correição. Com essas breves 

considerações, NÃO CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito. 

Em tempo, torno sem efeito a decisão exarada às folhas 59. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 505480 Nr: 44468-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA. OAB/MT: 15.304

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 5. 2 – Cumpra-se o disposto no 

item 9, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no 

art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506739 Nr: 45745-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINÉIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. LEIDINÉIA KATIA BOSI. OAB/MT: 14.981

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 24/09/2018, às fls. 

152/157, nos autos acima mencionados, na qual o réu GABRIEL 

FAGUNDES CORREA, foi condenado nas sanções do artigo 155, 

parágrafo 4º, inciso I, IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) 

meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, regime 

semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 526629 Nr: 18613-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA, LUAN 

VITOR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - OAB:24538/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE. OAB/MT: 526629

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Dê-se vista ao Ministério Público. 2- 

Cumpra-se o disposto no item 9, com relação a apresentação de 

memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 533313 Nr: 25060-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN JUNIOR DA SILVA SANTOS, WESLEY 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. LIOMAR S. DE ALMEIDA. OAB/MT: 21.001/O DRA. THAIANY 

C. SILVA. OAB/MT: 25.021/O.

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

30/10/2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. RATIFICO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. Em tempo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 
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o dia 30/10/2018 às 14h00min., quando então serão ouvidas 03 

testemunhas comuns e realizados os interrogatórios dos réus. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 417450 Nr: 22669-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face das testemunhas ausentes.

II – Homologo o pedido de desistência formulado pela defesa à fl. 145/146.

III – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas. Após, ao advogado de defesa.

IV – Após, conclusos.

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

CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos,

 I – Homologo o pedido de desistência formulado pela defesa, nesta data.

II – No que diz respeito ao pedido da defesa de revogação do deferimento 

da produção da prova pericial entendo que o mesmo merece 

indeferimento, como de fato o indefiro.

Entendo que a busca da verdade real não somente agasalha as 

pretensões da acusação, mas também são benéficas ao réu, pois 

descortina qualquer nebulosidade fática, o que de fato conduz a decisão 

judicial ao justo.

Defiro, contudo, o desentranhamento da prova produzida em sede 

inquisitorial, no que pertine à quebra do sigilo telefônico, porque realizada 

sem ordem judicial.

Merece recordar o que disse o MP, porque em verdade qualquer prova 

produzida em juízo é submetida ao crime do contraditório ou da ampla 

defesa.

III – Requisite-se o encaminhamento do relatório da perícia no prazo de 5 

(cinco) dias.

IV – Com a juntada do relatório, digam as partes em 3 (três) dias, vindo-me 

imediatamente conclusos

V – Quanto ao pedido formulado pela defesa no tocante à liberdade do 

réu, entendo que o mesmo é benemérito de acolhimento, pois a prova 

testemunhal está finda e a prova pericial, a qual o réu não tem nenhum tipo 

de acesso, é postulação do MP, sendo certo que o atraso na conclusão 

do processo é por culpa deste. Por outro lado, o réu está segregado por 

tempo razoável e, mais demora, certamente irá configurar constrangimento 

ilegal, sanável por habeas corpus, de modo que defiro o pedido defensivo 

e defiro o pedido de liberdade ao réu, devendo em favor deste ser 

expedido imediatamente alvará de soltura, devendo, contudo, ser posto em 

liberdade somente se por outro motivo estiver preso.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

ADEMAR COELHO DA SILVA

Advogado de defesa

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441034 Nr: 17620-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA DA SILVA, Cpf: 03548548105, 

Filiação: Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 20/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a interessada acima qualificada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, compareça em Juízo a fim de proceder à restituição do valor 

da Fiança apreendida nos autos, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL N.º 17620-57.2016.811.0042(CÓDIGO: 

441034) AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: DONATO SILVA 

NASCIMENTOVistos.Os autos vieram-me conclusos, para destinação de 

Fiança apreendida nos autos (fl. 113) e objetos encaminhados, conforme 

ofício de fl. 358.Diante do arquivamento do inquérito policial em face da 

indiciada SILVANA, determino a intimação pessoal da indiciada e caso não 

seja encontrada intime-a por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada.Não comparecendo a ré ou seus 

sucessores, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos, 

com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do 

procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 

05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do 

CNJ.Com relação aos demais objetos encaminhados a este Juízo conforme 

ofício de fl. 358, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 17 

de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364543 Nr: 4272-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VARGAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Intimo o advogado do réu para juntar aos autos a procuração, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 346739 Nr: 7303-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA SOUZA CASTRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kadum rondon da silva - 

OAB:14276-E, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO ANTONIO DIAS 

FILHO - OAB:15553, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS, POR ESCRITO, EM FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 415326 Nr: 20378-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA SOARES D'AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIA SOARES D'AVILA, Cpf: 

56858590153, Rg: 0844031, Filiação: Leandra Braz Soares D'avila e 

Augusto Felix D'avila, data de nascimento: 05/11/1971, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 65 9297 7624. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No decorrer dos anos de 2014 e 2015, nesta urbe e 

comarca da Capital, a denunciada SILVIA apropriou-se de proventos 

(ainda não liquidado) de seus genitores/vítimas Leandra Braz Soares 

D'Avila (88 anos de idade) e Augusto Félix D'Avila (96 anos de idade), 

dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade. Segundo consta no 

incluso caderno investigativo, no decorrer dos anos de 2014 e 2015 a 

denunciada SILVIA ficou responsável por administrar os proventos do seu 

genitor Augusto Félix D'Avila (ora vítima). Neste contexto, incumbia a ela 

efetuar o saque mensal do benefício do genitor (valor de R$ 1.576,00 - 

hum mil e quinhentos e setenta e seis reais) e posteriormente repassá-lo 

ao beneficiário (vítima). Ocorre que a denunciada sempre repassava 

quantia inferior do que o benefício proporcionava, vislumbrando a tuação 

delitiva da denunciada em apropriar-se dos proventos dos seus genitores. 

em Continuidade deletiva, verificou-se também que a víitma apropriou-se 

do valor integral de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao 

valor retroativo do INSS. Posteriormente, a denunciada SILVIA entregou o 

cartão do benefício a sua irmã "Maria Helena D' Avilacom o escopo de ser 

devolvido à seus genitores (vítimas). As vítimas "Leandra Braz Soares D' 

Avila" e "Augusto Félix D' Avila ratificaram os fatos acima aduzidos, 

informando que SILVIA de fato ficou responsável pelo saque e repasse 

dos valores auferidos do benefício (fls. 12/13 e 15/16). A denunciada foi 

inquirida pela autoridade policial e confessou ter praticado o crime em 

questao, no entanto, alega que o valor apropriado foi de apnenas R$ 

9.000,00 (nove mil reais), Por fim, sustenta que o seu genitor "Augusto 

Félix d' Avila faleceu no dia 31/07/2015 (fls. 20/22). Em face do exposto o 

Ministério Público denúncia SILVIA SOARS D' AVILA, como incurso no art. 

102, caput, da Lei 10.741/2003, em continuidade delitiva, nos termos do 

artigo 71 do Código Penal,(...)

Despacho: DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento. Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tornem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA 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, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 457036 Nr: 34340-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA 

RAMOS, Cpf: 70479115109, Rg: 2.236.007-7, Filiação: Valdeluzia Pereira 

de Souza Ramos e Sergio da Silva Ramos, data de nascimento: 

07/10/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 

9314-2199/992040575. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 18/11/2016, por volta de 17h30min, nas 
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proximidades da Rua Doutor Círio Furtado Sodré, Bairro: Carumbé, nesta 

Capital, o denunciado AGNER foi preso em flagrante delito portando arma 

de fogo (numeração raspada) sem autorização legal. Segundo consta no 

incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos policiais militares 

avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta Honda/Biz de cor 

branca (placa QBN - 5304). Em revista pessoal os militares localizaram, na 

cintura do denunciado, o revólver calibre 38, marca ROSSI com 

numeração raspada. Preso em Flagrante delito e conduzido à Unidade 

Policial o denunciado AGNER confessou se o proprietário da arma de fogo 

apreendida, tendo pago a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ela 

de um tal 'neguinho", morador da praça "Ipiranga" (fls. 08/09). O laudo 

pericial nº 2.3.2016.24872-01 concluiu que o revólver questionado é de 

uso permitido, mostrando-se eficiente para realizar disparos. Entretanto 

revela que o número de série, originalmente gravado na face direita da 

região anterior inferior da armação, apresenta sinais de ferramentaa 

contundentes na tentativa de supressão da numeração de série (anexo). 

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público denunciar AGNER DEVIDE 

FERREIRA DE SOUZA RAMOS, como incurso no art. 16, § único, inc. IV da 

Lei n.º 10.826/2003

Despacho: Cód. 457036DESPACHOVistos em Correição.Tendo em vista a 

inexistência de informação quanto ao paradeiro do denunciado AGNER 

DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS e constatado que o réu não se 

encontra encarcerado em nenhuma das Unidades Prisionais do Estado (fl. 

132), DETERMINO A CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, 

para que o denunciado tome conhecimento do presente 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A).Se apresentada a defesa, tomem os autos 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Caso transcorra in albis o prazo assinalado, não apresentada 

resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos, para análise da 

subsunção do caso aos ditames do artigo 366 do CPP.Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 10 de 

agosto de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza 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, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 342274 Nr: 2169-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVILENE FÁTIMA ROMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVILENE FÁTIMA ROMA DA SILVA, Cpf: 

01644771101, Rg: 4585519, Filiação: David Antonio da Silva e Rosidelma 

Fátima de Roma, data de nascimento: 21/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9246-8899. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 30/01/2013, por volta de 10h30min, na 

residência situada a Rua 218, quadra 43, bairro Tijucal, nesta urbe e 

Comarca da Capital, a denunciada - mediante arrombamento e escalada - 

subtraiu a quantia de R$ 189,00 em espécie pertencente a vítima Jonathan 

Silvino dos Santos Silva. Segundo o apurado, na hora e local dos fatos a 

denunciada foi até a supracitada residência, retirou parcialmente os 

telhados e subtraiu a importância de R$ 189,00. No momento em que 

deixava o local foi avistada pela testemunha Miguel Pereira Silva (fls. 

96/vizinho da vítima). A vítima Jonathan foi instada a comparecer no local e 

contatou a subtração do numerário, oportunidade em que Miguel relatou à 

vítima que a denunciada dirigiu-se até a residência do sogro de Jonathan 

localizada no mesmo terreno da casa daquela. Nesse contexto, de posse 

das informações concedidas por Miguel, a vítima deteve a denunciada e - 

após recuperar a res furtiva - acionou a polícia, que se fez presente 

dando voz, de prisão a meiliante. Interrogada, a denunciada negou a 

autoria do fato mesmo tendo sido reconhecida com autora do furto, 

consoante atesta de termo de reconhecimento de pessoa acostado as fls. 

27. Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estudal denunciar 

DEIVILENE FÁTIMA ROMA DA SILVA, como incursa no art. 155, § 4º, II, do 

Código Penal, (...)

Despacho: PROCESSO N.2169-94.2013– Cód. 342274Vistos etc. Acolho a 

manifestação do Ministério Publico de fl.66. Cite-se o acusado 

pessoalmente no seguinte endereço: Rua E, N° 357, Bairro Getúlio Vargas, 

Cuiabá-MT.Não sendo possível a localização do denunciado DEIVILENE 

FATIMA ROMA DA SILVA certifique-se tal informação nos autos e 

proceda a citação por edital. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 

2015.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374151 Nr: 15332-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SIQUEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAMIRO ARAÚJO DE 

OLIVEIRA- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO SIQUEIRA OLIVEIRA, Rg: 

16781678, Filiação: Maria Helena Dias Siqueira e Onilson Floriano Oliveira, 

data de nascimento: 01/12/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente pedreiro, Telefone 3627-4203/9325-9193. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia de fls. 05/06, para DESCLASSIFICAR a conduta delitiva datada 

de 05.07.2014, noticiada no Boletim de Ocorrência n. 2014.182968 e 

anteriormente atribuída ao art. 155, §4º, I e IV, ambos do Código Penal, 

CONDENANDO o réu FERNANDO SIQUEIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

desempregado, nascido em 01.12.1988, portador do RG n. 16781678 

SSP/MT, natural de Cuiabá-MT, filho de Maria Helena Dias Siqueira e 

Onilson Floriano Oliveira, residente na Rua 54, Quadra 215, Casa 08, 

Bairro Pedra 90, nesta cidade, nas sanções do art. 180, “caput”, todos do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão, 

de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa, nos termos do art. 180, “caput”, do 

Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena 

e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais, a teor da Súmula 444 do STJ; o grau de culpabilidade é inerente 

ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir 

com precisão acerca de sua conduta social e personalidade; os motivos 

do crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir as consequências e circunstâncias do delito; ademais, também 

não há como se perquirir acerca do comportamento da vítima, no caso, 

proprietário do estabelecimento.Pelos motivos acima alegados, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante 

de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato 

(art. 49, §1º, do CP).Reconheço a atenuante da confissão espontânea, 
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posto que, foi feita em juízo, nos termos do artigo 65, alínea “d” do Código 

Penal, todavia, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena base está fixada no 

seu mínimo legal, em respeito ao que dispõe a Súmula n. 231 do STJ.Fixo 

assim a PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do 

fato, a qual, torno DEFINITIVA, uma vez que não há outra causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada, bem como, 

circunstâncias atenuantes ou outras agravantes, e ainda,por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal, bem como o art. 387, §2º, do Código de Processo 

Penal.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.No que tange 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. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defensoria Pública.Isento o réu do pagamento de custas processuais, por 

ser pobre, na forma da Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP e remeta-se à Vara de 

Execução Penal, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 01 de março de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102654 Nr: 7321-36.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIRLENE REGINA CORREA ABADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9459-OAB/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Silveira - 

OAB:10.789, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, Michelle Alves 

Donegá - OAB:7467-0, THIAGO ALVES DONEGA - OAB:12034

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

7321-36.2007.811.0042, Protocolo 102654, 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): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 330017 Nr: 10187-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO KLUZKOVSKI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 "(...)POSTO ISSO, e verificando que já ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 110, §§ 1º e 2º, 

c/c art. 109, VI, todos do Código Repressivo, decreto, com fundamento no 

art. 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do 

sentenciado Thiago Kluzkovski de Almeida.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 435384 Nr: 11619-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDEMBERG DOS SANTOS PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS CÍCERO DE SÁ - 

OAB:12.569/MT, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 INTIMAR O DR. CLÓVIS CÍCERO DE SÁ OAB/MT 12569/O, DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 

14:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 349122 Nr: 10109-13.2013.811.0042

 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): ADENILDO MENDES DA SILVA, NATHANY 

APARECIDA PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006, imputado ao denunciado ADENILDO MENDES DA 

SILVA, portador do RG n. 82050 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 

035.159.491-43, filiação: Manoel Belarmindo da Silva e Juvelina Mendes de 

Almeida, data de nascimento: 15/12/1988, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua Nova Mutum, Casa 04, Bairro Jardim Renascer, em 

Cuiabá/MT, para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e 

ainda, ABSOLVÊ-LO em relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da 

Lei nº 11.343/2006 e ainda, ABSOLVER NATHANY APARECIDA PEREIRA 

RAMOS, portador do RG n. 2275877-1 SSP/MT, filiação: Claudio Ramos e 

Clarice Pereira, data de nascimento: 06/06/1993, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, residente à Rua Nova Mutum, Casa 04, Bairro Jardim 

Renascer, em Cuiabá/MT, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.DISPOSIÇÕES COMUNS:Da sentença, intimem-se o 

Ministério Público, a defesa e os condenados, pessoalmente, indagando a 

estes sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a 

teor do artigo 1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT.Após o 

trânsito em julgado para o Ministério Público, voltem-me os autos 

conclusos para análise da prescrição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501130 Nr: 40133-82.2017.811.0042

 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): JOEL LIMA DE ALMEIDA, JONATAS MENDES 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157515 Nr: 4875-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARVALHO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON CARVALHO DE MAGALHÃES, 

Cpf: 00196012120, Rg: 1017132-0, Filiação: Vicente de Matos Magalhães 
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e Maria de Lourdes de Carvalho Magalhães, data de nascimento: 

11/04/1977, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 9228-8599. 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: ISSO POSTO, com fundamento na Doutrina, Jurisprudência e 

considerando tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia de fls. 09/10 para CONDENARo acusado EDSON CARVALHO DE 

MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, operador de acabamento, natural de 

Cuiabá/MT, onde nasceu aos 11/04/1977, filho de Vicente de Matos 

Magalhães e Maria de Lurdes Carvalho Magalhães, residente à rua 218, 

quadra 43, casa 27, bairro Tijucal, nas penas do Art. 306 da Lei nº 

9.503/97 – embriaguez ao volante, fixando a sua pena privativa de 

liberdade em SETE MESES DE DETENÇÃO, a pena restritiva de direito de 

SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR 

pelo período de DOIS MESES (Art. 293 da Lei 9.503/97) e a pena 

pecuniária de multa no valor de R$ 1700,00 (hum mil e Setecentos Reais), 

pelo fato ocorrido no dia 17/04/2010, cuja vítima foi A Incolumidade 

Pública.A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime 

aberto, conforme dispõe o Art. 33, § 2º, alínea “c” e § 3º do Código 

Penal.Com fundamento no Art. 59, inciso IV c/c Art. 44, inciso I e § 2º, 

primeira parte, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

(DETENÇÃO) por UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, nos termos do Art. 

43, inciso IV do Código Penal, na forma que o DD. Juízo da 2ª Vara Criminal 

determinar, nos autos de Execução Penal. Condeno, ainda, o Reeducando 

no pagamento das custas processuais, no prazo de cinco 

dias.Conseqüentemente, DECLARO EXTINTO o presente Processo Crime 

n.º 4875-55.2010 – Código 157515, com julgamento do mérito.P.R.I.N.Após 

o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, 

expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor para anotações, oficiando-se ainda ao Sr. 

Diretor do DETRAN/MT – Departamento Nacional de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, intimando-a desta sentença, para que tome as providências 

que o caso requer, notadamente anotar nos registros daquele órgão a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor da 

Reeducando.Cumpra-se, ainda, o disposto no § 1º do Art. 293 da Lei nº 

9.503/97, intimando-se o Reeducando para entregar ao Juízo de Execução 

Penal a sua Carteira Nacional de Habilitação, no prazo de 48 horas, sob 

pena de desobediência (Art. 330 C.P.).A seguir, EXPEÇA-SE a Guia de 

Execução Penal respectiva, remetendo-se ao DD. Juízo da 2ª Vara 

Criminal desta Capital (Resolução n. 20/2013/TP), para cumprimento da 

pena e após, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e Relatórios e ARQUIVE-SE 

definitivamente.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de agosto de 2014.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza 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, YURI MAMED SILVA, 

digitei.

Cuiabá, 28 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):

 Cod. Proc.: 156316 Nr: 3666-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

3666-51.2010.811.0042, Protocolo 156316, 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): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 418368 Nr: 23648-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Garcia Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:OAB/MT 9.906

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou a 

presença do promotor de justiça, do advogado Paulo Humberto Budoia 

Filho OAB/MT 9906, do defensor público e das testemunhas.

A audiência foi acompanhada pelos acadêmicos Arlindo Leonel de Oliveira 

Lucialdo e Ananda Leite Bispo Lucialdo.

DAS OCORRÊNCIAS:

O representante do M. Público pugnou por vista aos autos para manifestar 

acerca da suas testemunhas.

 Pela ordem pediu a palavra o douto advogado, qual assim se manifestou: 

“M.M. juiz conforme oportunizado em audiência a certidão do oficial de 

justiça, bem como a certidão de fl. 87, é diferente do que consta na 

denúncia de fl. 04, o endereço do mandado de intimação trata- se de 

endereço profissional, não esgotando todos os meios para intimação do 

acusado, motivo pelo qual justifica a ausência do acusado à presente 

audiência.

Ratifico ainda a oitiva das testemunhas arroladas em fl. 81, bem como 

depoimento pessoal do acusado”.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Atento a manifestação supra do douto advogado, de fato caberia ao oficial 

de justiça diligenciar melhor em seus atos, todavia, caberia a parte e 

principalmente ao advogado do réu informar qualquer alteração de 

endereço do imputado, todavia, não é isso que verifico do presente feito, 

de forma que nos termos do art. 367 do CPP declaro revel.

Outrossim, por questão de lealdade processual, não se pode perder de 

vista, quando já inclusive aberta esta solenidade, pelo douto causídico, 

neste ato público com a presença de várias pessoas, inclusive o próprio 

agente ministerial, que sequer sabia que o réu encontrava, s.m.j., nesta 

urbe, mas ainda esclareceu que o réu fazia questão de acompanhar de 

todos os atos processuais referente a esta ação penal, de modo que essa 

última assertiva, d.v., não me parece corresponder com o alegado, pois se 

realmente quisesse comparecer a este ato, obrigação primeira era 

atualizar todos os endereços e não só o profissional, de modo que, pela 

sua inercia que então responda pelas consequências do ato.

Ademais, tendo em vista que o agente ministerial pugnou pela vista do 

feito, para melhor avaliação da necessidade ou não da oitiva das demais 

suas testemunhas, então defiro a pretensão, quando após manifestação, 

deverá o feito retornar concluso.

Saindo as partes presente devidamente cientes deste ato processual.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 158278 Nr: 5635-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA GONSALVES GUIMARÃES, JOVELINO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou a 

presença do promotor de justiça, do Advogado de Defesa DR. Nivaldo 

Oliveira da Cruz OAB/MT 10572 e do réu.

DAS OCORRÊNCIAS:

Que o ilustre representante do M. Público pugnou por vista dos autos, qual 

desde logo foi deferido.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Aguarde manifestação do douto promotor, Após CLS.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 145938 Nr: 13064-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CELINA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou a 

presença do promotor de justiça e da advogada Camila Silva de Souza 

OAB 14660.

DAS OCORRÊNCIAS:

Pugnou o ilustre representante do M. Público, por vista dos autos, para 

manifestar acerca das testemunhas não localizas.

 PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Aguarde a manifestação do douto promotor.

Após, cls.

 Saindo as partes presente devidamente cientes.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 167678 Nr: 14979-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE PAULA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELLY GONÇALINA LEITE 

- OAB:14433

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou a 

presença do promotor de justiça.

DAS OCORRÊNCIAS:

Pugnou o ilustre representante do M. Público, por vista dos autos, para 

manifestar acerca das testemunhas não localizas.

 PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Aguarde a manifestação do douto promotor.

Após, cls.

 Saindo as partes presente devidamente cientes.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 370251 Nr: 10720-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUVIRI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 DAS OCORRÊNCIAS:

 O ilustre representante do M. Púbico pugnou por vista dos autos, qual 

desde logo fio deferida.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Aguarde a manifestação do douto promotor.

Após, CLS.

Saindo as partes devidamente ciente do presente ato.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 125845 Nr: 13488-98.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILHIAN ADRIANO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129-O/MT

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 43324 Nr: 13486-31.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Visto

R.hoje.

Nada obstante a última manifestação encartada à fl. 398 e vº, todavia 

determino vista dos autos, desta feita, à defesa técnica do réu, afim de 

requerer o que for de direito.

Após, cls.

Cumpra.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 532767 Nr: 24497-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJOSETE VERGÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTOS ETC.

 Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida à fl. 388, 

tendo o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT 

declinado da competência em favor desta Vara especializada (fl. 490).

Às fls. 495/497, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 9/14 em desfavor do policial 

militar RIJOSETE VERGÍLIO DA SILVA, referente ao crime previsto no art. 

1°, I, a, §4º, I e II, da Lei nº 9.445/97, por três vezes, c/c art. 29 e na forma 

do art. 69, ambos do Código Penal.

 Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelo Juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, inclusive os 

decisórios, determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do 

réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução 

(STF, Plenário, HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 29.3.2019, às 13h30min, visando 

às oitivas das testemunhas de acusação.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 341427 Nr: 1202-49.2013.811.0042

 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): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES 

SILVA - OAB:17166/O

 CERTIFICO que, em cumprimento ao disposto no despacho/decisão de fls. 

455 destes autos, serve a presente para INTIMAR o réu, na pessoa de 

seu ADVOGADO, para, no prazo legal, arrolar testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 399312 Nr: 3456-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLITE ROCHA IBANE, JANILSON PROFETA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS ETC.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 dias, requeiram 

diligências complementares e/ou o que entenderem de direito nos termos 

do art. 427 do CPPM.

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais (art. 428 do CPPM).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305770 Nr: 3414-14.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO ORMOND ALMEIDA, CLAUDIO 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação do advogado do réu 

Evanildo para que no prazo de 8 dias apresente alegações finais escritas, 

nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso o advogado permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para, 

no prazo de 8 (oito) dias, constituir novo patrono e já apresentar as 

alegações finais escritas, advertindo-o de que a ausência de 

apresentação de defesa importará na nomeação da Defensoria Pública 

para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelo réu, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, a 

qual deverá ser intimada para apresentação das alegações finais escritas 

em favor do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 419385 Nr: 24721-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

Reitere-se a intimação da defesa para que no prazo de 8 dias apresente 

alegações finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso o advogado permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para, 

no prazo de 8 (oito) dias, constituir novo patrono e já apresentar as 

alegações finais escritas, advertindo-o de que a ausência de 

apresentação de defesa importará na nomeação da Defensoria Pública 

para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelo réu, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, a 

qual deverá ser intimada para apresentação das alegações finais escritas 

em favor do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158503 Nr: 5859-39.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:

 VISTOS ETC.

Considerando que a adequação do rol determinada à fl. 332 não ofende o 

princípio da isonomia nestes autos, máxime pelo fato de somente terem 

sido arroladas três testemunhas pelo parquet e ouvidas somente duas 

delas, INDEFIRO o pedido de fls. 335/339.

Intime a defesa para, no prazo de 2 dias, adequar o rol de testemunhas, 

sob pena de serem consideradas como arroladas as três primeiras 

indicadas às fls. 339, acrescentadas das duas apontadas como referidas 

ou informantes (art. 417 § 3º do CPPM).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 409841 Nr: 14540-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ABREU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor de CB PM IVAN 

DE ABREU DOS SANTOS, para apurar a suposta pratica delitiva do crime 

de injúria real (Art. 217 do CPM).

 Em sessão, foi proposta pelo Ministério Público e aceita pelo investigado a 

transação penal, a qual foi homologada (fl. 73).

À fl. 83, o Parquet pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, por 

conta do cumprimento das condições impostas pela transação penal.

 É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o investigado foi agraciado pela 

transação penal (fl. 73) e cumpriu integralmente as condições da benesse 

conforme demonstrado às fls. 80/81.

Desta feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do CB PM IVAN DE ABREU 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 84, 

parágrafo único da Lei n° 9.099/95.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 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): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 26.3.2019, às 17h visando às 

oitivas das testemunhas Fabio Gomes da Cruz, Sérgio Carvalho de Oliveira 

e Daniel Ortega Zark Zanatta arroladas pela defesa às fls. 241/242, 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.: 306956 Nr: 4546-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ZIMMERMMAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591
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 VISTOS ETC.

 Trasladem-se as peças principais ao feito de cód. 310500, conforme 

determina a CNGC (art. 1.684, § 3º).

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 359400 Nr: 21911-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO, JOSÉ 

ALBERTO MOISÉS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO na 

pessoa de seu advogado, Dr. CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR 

- OAB/MT 13822/O, para ciência da Decisão de fl. 382 ( sessão - 

1.2.2019, às 16h30min) abaixo transcrita:

"VISTOS ETC. Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi 

recebida às fls. 207/208 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT que, acolhendo o pleito das partes, declinou da competência em 

favor desta Vara especializada, conforme fls. 374/376. Os réus foram 

devidamente citados (fls. 231 e 241). Às fls. 379/381, o Ministério Público 

com atribuições perante este Juízo Militar ratificou a denúncia ofertada às 

fls. 05/08. Desse modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo 

Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, inclusive os decisórios, e 

determino o processamento desta ação perante o JUÍZO SINGULAR. 

Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório 

dos réus será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da 

instrução. (STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816). DESIGNO sessão de instrução para o dia 1.2.2019, 

às 16h30min, oportunidade em que será realizada a oitiva das 

testemunhas de acusação Michael Wellyngton dos Santos Rodrigues, 

Cesar Augusto Latcekiw, Roberto Ponciano de Jesus e Givaldo Gomes 

dos Santos. Expeça-se o necessário para a realização do ato, 

atentando-se para os endereços declinados às fls. 346/347. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 319471 Nr: 19054-57.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CESAR DA CONCEIÇÃO, 

WHANDERSON VALADARES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21509/o, DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - OAB:20750, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

Reitere-se a intimação dos advogados dos réus para, no prazo de 2 dias, 

adequarem o rol de testemunhas, sob pena de serem consideradas como 

arroladas as três primeiras indicadas às fls. 455/456 e 535/536.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 147920 Nr: 15169-06.2009.811.0042

 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): GERSON FERREIRA DA SILVA, JOSUÉ 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação do advogado dos 

réus para que no prazo de 8 dias apresente alegações finais escritas, nos 

termos do art. 428 do CPPM.

Caso o advogado permaneça inerte, intimem-se pessoalmente os réus 

para, no prazo de 8 (oito) dias, constituírem novos patronos e já 

apresentarem as alegações finais escritas, advertindo-os de que a 

ausência de apresentação de defesa importará na nomeação da 

Defensoria Pública para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelos 

réus, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar as suas 

defesas, a qual deverá ser intimada para apresentação das alegações 

finais escritas em favor dos réus.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 9134-30.2009.811.0042

 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): JEAN CARLOS FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18102/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 1º.2.2019, às 15h45min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de 

acusação Alexandro Ferreira de Souza e 1º SGT PM Davi Souza Dourado.

Atente-se o cartório para o endereço da testemunha Alexandro, declinado 

à fl. 578.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 13678-51.2015.811.0042

 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): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, PALMIRO DA 

SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, EDER JOSE ALVES - OAB:24709/O

 VISTOS ETC.

Considerando que o advogado do réu Agnaldo Leal dos Santos foi 

habilitado após a intimação das defesas para manifestação na fase do 

artigo 427 do CPPM (fl. 1.028), intime-se a defesa do referido acusado 

para, querendo, requerer diligências.

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, 

bem como que este magistrado não possui ingerência na pauta do Juízo 

Deprecado, indefiro o pedido formulado pela defesa do réu Agnaldo Leal 

dos Santos às fls. 1.045/1.046.

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentação das 

alegações finais (art. 428 do CPPM).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 166595 Nr: 13898-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDES BENEDITO NUNES, FRANCISCO FILHO 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 
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TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 2517/2018 oriundo da Primeira Vara Criminal da Comarca de 

Sinop – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n 

12716-41.2017.811.0026 – Cód. 306667) e designada audiência para o dia 

05/10/2018, às 16h30min para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Maria De 

Fátima Moggi, para querendo, acompanhar o ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 “Vistos, etc.

 I – Inicialmente, DEFIRO o requerimento da defesa (ocorrência 08) e não 

havendo mais testemunhas a inquirir e já interrogados os réus, nesta data, 

DECLARO encerrada a instrução probatória e DETERMINO seja dada vista 

dos autos às partes, após a fase do art.402 do CPP, para apresentação 

das alegações, em forma de memoriais, iniciando-se pelo Ministério 

Público, assistente de acusação e defesa, como requerido (ocorrência 

03).

II – Outrossim, diante da manifestação do douto promotor, em que pese 

haver indícios de alguma participação de Ane Lise Hovoruski e Danilo 

Romao Paes Lemes, nestes fatos, verifico que não existem indícios 

suficientes de suas autorias, razão pela qual, DETERMINO o arquivamento 

do inquérito em favor dos citados investigados, por insuficiência 

momentânea de provas, podendo, caso haja o surgimento de novos fatos, 

promover o Ministério Público, a ação penal competente.

III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405767 Nr: 10340-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24405/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, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501130 Nr: 40133-82.2017.811.0042

 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): JOEL LIMA DE ALMEIDA, JONATAS MENDES 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial onde foi ofertada a DENÚNCIA em favor de 

Joel Lima de Almeida e Jonatas Mendes Alvarenga, ante a prática, em tese 

do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por ocasião da oferta da denúncia, o d. representante do Ministério Público 

pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado Jonatas Mendes 

Alvarenga, por compreender presentes os requisitos legais (fls. 59/60).

Em seguida, às fls. 62/68, pugnou pela decretação da prisão preventiva do 

corréu Joel Lima de Almeida, com fundamento no art. 312, parágrafo 

único, do CPP.

É o relato necessário. DECIDO.

Antes de entrar no mérito dos requerimentos formulados pelo Ministério 

Publico, deve-se regularizar a distribuição do presente feito.

É que, após uma detida análise do caderno investigativo, foi possível 

verificar que a apreensão da droga narrada nestes autos na propriedade 

do réu Joel Lima de Almeida, ocorrida no dia 04.10.2017, se deu no 

decorrer da deflagração da operação “Campo Minado” (Cód. 471684), que 

tramita perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, da qual sou Juíza Titular.

Assim, analisando a denúncia ofertada nestes autos e nos autos de Cód. 

506614, o qual se originou da referida operação (Cód. 471684), denota-se 

a configuração da conexão, impondo-se, portanto, que seja o presente 

feito redistribuído ao Juízo da 9ª Vara Criminal, a quem compete seu 

processamento e julgamento.

Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição do presente feito à 9ª Vara 

Criminal Especializada de Delito Tóxico de Cuiabá.

Para tanto, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, mediante as 

anotações de estilo e posterior compensação.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517614 Nr: 9863-41.2018.811.0042

 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): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS, BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Fabio dos Santos Leite - OAB:22620

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, de conformidade com a determinação 

dada na audiência de folhas 211, intimo o advogado da defesa de Bruno 

Teixeira de Souza, para, em 05 dias, apresentar memoriais finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 338374 Nr: 19751-44.2012.811.0042

 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): MARCOS APARECIDO NEVES CONCEIÇÃO, 

MARCOS DIONE VALDIVINO, GRAZIELY MOREIRA LAMEU, GRACIELI 

MOREIRA LAMEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIANE SILVA MARTINS - 

OAB:14966, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DIONE VALDIVINO, Filiação: 

Vanda Aparecida Valdevino, data de nascimento: 12/05/1991, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para: 1)CONDENAR o réu MARCOS APARECIDO CONCEIÇÃO, brasileiro, 

convivente, estudante, natural de Presidente Prudente/SP, nascido em 

19/08/1984, filho de João das Neves Conceição e Orelina Maria Aparecida 
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das Neves Conceição, residente e domiciliado na rua dos Trabalhadores, 

casa 317, bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT, pela prática do crime 

previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, assim 

como, para ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 33, “caput” da Lei de 

Drogas, face o que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal;2)DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 a 

imputação conferida ao réu MARCOS DIONE VALDEVINO, brasileiro, 

solteiro, servente de pedreiro, natural de Terra Nova do Norte/MT, nascido 

em 12/05/1991, filho de Vanda Aparecida Valdevino, residente e 

domiciliado na rua 28, quadra 24, nº 403, bairro Getúlio Vargas, em 

Cuiabá/MT; 3)CONDENAR a denunciada GRACIELI MOREIRA LAMEU, 

brasileira, solteira, autônoma, nascida em 11/06/1987, natural de 

Cuiabá/MT, filha de João Carlos Lameu e Maria Olivia Moreira, residente e 

domiciliada na rua 28, nº 403, bairro Getulio Vargas, em Cuiabá/MT, nas 

sanções do artigo 33, “caput”, núcleo trazer consigo e manter em 

depósito.4)ABSOLVER a denunciada GRAZIELY MOREIRA LAMEU, 

brasileira, convivente, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, nascida em 

26/09/1988, filha de João Carlos Lameu e Maria Olivia Moreira, residente e 

domiciliada na rua 28, nº 403, bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT, do 

delito imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal;•MARCOS APARECIDO NEVES CONCEIÇÃODosimetria 

para o art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/03:Primeira 

Fase:Em observância às manifestações da Defesa e do Ministério Público 

Estadual, bem como, ao que prelecionam os artigos 59 e 68, ambos do 

Código Penal, assim como aos ditames da Lei de Arma de Fogo, passo a 

realizar a dosimetria a ser aplicada ao caso.Destaco que, a pena 

cominada para o crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 

10.826/2006, é de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.Nesta fase, 

reputando favoráveis as circunstâncias judiciais do condenado, DEIXO de 

pronunciar a respeito.Registro que nesta etapa não elementos a indicar 

que o réu agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada 

havendo, portanto, a se valorar.Acerca dos antecedentes criminais, 

embora o condenado possua contra si outras Ações Penais em curso (fls. 

255/257 e 259/261), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de 

majorar a pena-base, face vedação disposta pela Súmula 444 do Superior 

Tribunal de Justiça.Desse modo, FIXO a pena base em 03 (Três) anos de 

reclusão e 100 (Cem) dias-multa.Segunda Fase:Inexiste agravante a ser 

considerada.Lado outro, o condenado confessou espontaneamente a 

posse da arma de fogo, justificando, portanto, uma atenuação da pena, 

nos termos do disposto pelo art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal 

Brasileiro. Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE 

APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.Nesse 

sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”.Por esta razão, MANTENHO a pena do 

condenado em 03 (Três) anos de reclusão e 100 (Cem) 

dias-multa.Terceira Fase:Não há causa de aumento ou de diminuição de 

pena a ser considerada.Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de MARCOS APARECIDO NEVES CONCEIÇÃO, 

brasileiro, solteiro, convivente, estudante, natural de Presidente 

Prudente/SP, nascido em 19/08/1984, filho de João das Neves Conceição 

e Orelina Maria Aparecida das Neves Conceição, residente e domiciliado 

na rua Guiratinga, nº 32, bairro Cohab Nova, em Cuiabá/MT, no patamar de 

03 (Três) anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 100 (Cem) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código 

Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” do Código 

Penal Brasileiro, FIXO o regime prisional de início no ABERTO.Por fim, 

considerando que o condenado MARCOS APARECIDO NEVES 

CONCEIÇÃO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do 

Código Penal Brasileiro, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à 

comunidade e restrição de final de semana, pelo prazo da condenação, 

abatido o período cumprido e sem prejuízo da pena de multa anteriormente 

aplicada, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução 

Penal.•MARCOS DIONE VALDEVINODosimetria do art. 28 da Lei n. 

11.343/06:Neste caso, valorando o tempo que o sentenciado permaneceu 

preso provisoriamente, isto é, por quase 01 (um) ano, DOU por cumprida 

qualquer reprimenda que porventura ele viesse a ser compelido a cumprir 

pela infração do citado dispositivo legal.Em razão do exposto, DEIXO de 

determinar o encaminhamento de cópias integrais destes autos ao Juizado 

Especial Criminal da Capital, para as providências quanto ao art. 28 da Lei 

n. 11.343/06.•GRACIELI MOREIRA LAMEUDosimetria do art. 33 “caput” da 

Lei n. 11.343/06:Primeira fase:Em observância às manifestações da 

Defesa e do Ministério Público Estadual, bem como, ao que prelecionam os 

artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, assim como aos ditames da Lei de 

Drogas, passo a realizar a dosimetria a ser aplicada ao caso.Destaco que, 

a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um 

mil e quinhentos) dias-multa.Acerca da culpabilidade, tem-se, que nesta 

etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do 

agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também 

levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso 

ocorreu.Como bem ponderou o douto Ministro aposentado do Superior 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Ruy Rosado de Aguiar Júnior, 

em seu artigo “Aplicação da Pena”, veiculado no site do STJ em 19 de 

janeiro de 2003, ad verbis:“A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos 

elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os 

motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o 

sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.”Após 

um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não 

deve ser tida como grande reprovabilidade, vez que a quantidade de 

droga que estava sendo traficada não era tão expressiva (47,81g – 

cocaína).No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais 

circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar 

que a condenada é primário e não ostenta registros policiais (fl. 

253).Acerca da conduta social, ensina o Ministro aposentado do STJ, Ruy 

Rosado de Aguiar Júnior, ad verbis.“A conduta social consiste no modo 

pelo qual o agente exerceu os papéis que lhe foram reservados na 

sociedade. Trata-se de averiguar, através dessa circunstância, o seu 

desempenho na sociedade, em família, no trabalho, no grupo comunitário, 

formando um conjunto de fatores do qual talvez não tenha surgido nenhum 

fato digno de registro especial, mas que serve para avaliar o modo pelo 

qual o agente se tem conduzido na vida de relação, exame esse que 

permitirá concluir se o crime é um simples episódio, resulta de má 

educação ou revela sua propensão para o mal.” (Ruy Rosado de Aguiar 

Júnior; Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça; texto extraído 

do site do STJ).Pois bem. Após um aguçado estudo dos autos, entendo 

que não há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos 

fatos, por parte da condenada, como inadequada.A personalidade do 

agente não pode ser aferida pelo profissional do Direito. Entendo não 

existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da 

personalidade, pois inexiste nos autos laudo formulado por especialistas 

que noticie ser a personalidade da condenada voltada à prática do crime, 

razão pela qual, descabe sua valoração negativa.Nessa linha ensina Ney 

Moura Teles:“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito 

a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso 

de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é 

formado e preparado para o exame aprofundado de característica 

psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um 

desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade 

incaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério”. (Direito Penal, 

1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).Os motivos do crime estão 

relacionados aos fatores que levaram o agente a praticar o delito. Podem 

ser dignos ou desprezíveis. Entendo que no caso dos autos os motivos 

são peculiares ao delito perpetrado.Sobre as circunstâncias do crime, 

deve-se analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso 

em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião, etc.. In casu, a 

quantidade, qual seja 47,81G – cocaína, conforme laudo, fl. 50, e a 

qualidade da substância apreendida justificam uma majoração da 

pena-base, como bem salientou o ministro aposentado do Superior 

Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar:"A quantidade e a qualidade da 

droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser 

consideradas sob esse título (STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o 

Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5ªT, 26.03.2002; idem: 

10.615/MS, 5ª T. No HC 13.231/MS, 5ª T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o 

Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “Na avaliação das circunstâncias 

legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, 

devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de 

entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde 

pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, 

quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o 

odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. 
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sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e 

quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator”. 

(Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 

19/01/2003 – Aplicação da Pena – Agosto–2003– A. ED.-22.8) GrifeiNo 

que diz respeito às consequências do crime, os efeitos da conduta do 

agente, para a vítima ou para a coletividade, são peculiares do delito em 

comento. O comportamento da vítima, o Estado, em nada influenciou para a 

prática do crime em apreço.Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 

(Cinco) anos e 03 (Três) meses de reclusão e em 525 (Quinhentos e Vinte 

e Cinco) dias-multa.Segunda Fase:Inexiste agravante a ser 

considerada.Lado outro, a condenada confessou espontaneamente o 

delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, 

alínea d.Por isso, REDUZO a pena aplicada em 03 (três) meses e em 25 

(vinte e cinco) dias-multa, se encontrando, portanto, a pena nesta fase em 

05 (Cinco) anos de reclusão e em 500 (Quinhentos) dias-multa.Terceira 

Fase:Não há causa de aumento de pena a ser considerada.Por outro lado, 

a sentenciada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada 

no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primária, de bons 

antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se 

dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua 

vida.Posto isto e considerando a quantidade de entorpecente apreendido, 

REDUZO a pena em ½ (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 

(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) 

dias-multa.Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

GRACIELI MOREIRA LAMEU, brasileira, solteira, autônoma, natural de 

Cuiabá/MT, nascida em 11/06/1987, filho de João Carlos Lameu e Maria 

Olivia Moreira, residente e domiciliado na rua 28, nº 403, bairro Getúlio 

Vargas, em Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 

250 (Duzentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código 

Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, 

declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço 

a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o 

disposto pelo art. 33, do Código Penal Brasileiro.Por isso, em observância 

aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.O Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Habeas Corpus (HC) n. 97.256/RS decidiu no 

sentido de que são inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 11.343/06 

que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade 

em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, cabendo 

ao Juiz da causa analisar se o condenado preenche ou não os requisitos 

para a substituição.Segue a ementa do voto proferido pelo Ministro Ayres 

Britto:EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 

11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO 

ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.(...) Ordem 

parcialmente concedida tão somente para remover a óbice da parte final 

do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, assim como da expressão análoga 

“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do §4º 

do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente.Em vista disso é que o Senado Federal editou a 

Resolução n. 05/2012, na qual disciplina que: “Art. 1º É suspensa a 

execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de 

direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 

Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.Por tudo isso e 

considerando que a condenada GRACIELI MOREIRA LAMEU preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, 

quais sejam prestação de serviços à comunidade e restrição de final de 

semana, pelo mesmo prazo, abatido o período já cumprido e sem prejuízo 

da pena de multa anteriormente aplicada, a ser explicitadas e fiscalizadas 

pelo Juízo da Execução Penal.Expeça-se Alvará de Soltura em favor dos 

sentenciados MARCOS APARECIDO NEVES CONCEIÇÃO, MARCOS DIONE 

VALDEVINO, GRACIELI MOREIRA LAMEU e GRAZIELY MOREIRA LAMEU, 

se por outra razão não devam permanecer presos.Lembro que a prisão 

cautelar é remédio extremo no estado Democrático de Direito, sendo 

medida de exceção, haja vista que a regra é a liberdade (CF, art. 5º, 

LXVI), cujo dispositivo coaduna com o princípio da presunção do estado 

de inocência (CF, art. 5º, LVII).DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida.DECRETO o perdimento da quantia de R$ 72,80 

(setenta e dois reais e oitenta centavos); do rádio transmissor HT marca 

Voiager, da tesoura e balança de precisão, devendo, no entanto, ser 

DEVOLVIDO os demais objetos, eletroeletrônicos e documentos 

apreendidos, já que ausentes de provas da origem ilícita.DECLARO o 

perdimento também do revólver marca Taurus, calibre 38 e das 06 (seis) 

munições do mesmo calibre intactas (fl. 46), em favor da União, o que faço 

com base no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.Expeça-se imediatamente 

Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da 

Execução Penal.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e 

os condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de 

recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 

7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance, o nome dos 

condenados no rol do culpado; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; e 6) Encaminhe-se a 

droga apreendida para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, §1º 

e 72 da lei 11.343/06.CONDENO os réus MARCOS APARECIDO, MARCOS 

DIONE e GRACIELI MOREIRA ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, já que não demonstrada sua hipossuficiência 

financeiras e ademais, foram defendidos por advogado 

particular.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2013.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes NetoJUIZ 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, Shayene Marie Ghanem, 

digitei.

Cuiabá, 25 de setembro de 2017

Virginia da Cunha Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 515368 Nr: 7806-50.2018.811.0042

 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): MICHEL DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA 

RIBEIRO, EDSON EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

AÇÃO PENAL N°. 7806-50.2018.811.0042 - 515368

Ação Penal nº: 7806-50.2018.811.0042 - 515368

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Michel da Silva, Claudio da Silva Ribeiro e Edson Evangelista da 

Silva.

Data e Horário: Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018, 14:50 horas.

PRESENTES

Juíza de Direito em Substituição Legal: Renata do Carmo Evaristo

Promotor de Justiça: Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques

 Defesa dos réus: Valdineide Ovidio da Silva Dias R. - OAB/MT 12.803/O

 Anibal Felicio Garcia Neto - OAB/MT 11.443/O

Sergio Waldinah P.de Paiva - OAB/MT 12.054

 Delcino Oliveira Machado - OAB/MT 30299

Réu: Michel da Silva, Claudio da Silva Ribeiro e Edson Evangelista da Silva.

Estagiários: Elizaine Teixeira de Souza, Clara Berto Neves, Isabela Alves 

Guedes, Michelle Neponoceno Ribeiro e Alisson Silverio.

DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Por vislumbrar 

imprescindível para a segurança dos presentes nesta sala de audiência, 
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DEIXO de aplicar o disposto na súmula vinculante nº 11 do STF. Aberta 

audiência de instrução, procedeu-se com o interrogatório dos réus MICHEL 

DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO e EDSON EVANGELISTA DA 

SILVA e a colheita do depoimento das testemunhas de acusação EDSON 

WILLIAN DE ARRUDA e WESLEY FRANCISCO SILVA ALMEIDA. 

Considerando a insistência das partes na inquirição das testemunhas 

ausentes ALEXANDRE DOS SANTOS LARA, WAILSON ALESSANDRO 

MEDEIROS RAMOS, MARIA AMARAL e GEORGE BRAGA CARVALHO e os 

POLICIAIS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 22/10/2018, às 14:00 horas, saindo os 

presentes intimados. Para tanto, requisite-se e intime-se às referidas 

testemunhas que não se fizeram presente. Cumpra-se. NADA MAIS. 

Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e 

achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Pedro 

Edwardo Frozi Rippel, Estagiário, que o digitei e assino.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 343745 Nr: 3856-09.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, BENEDITO 

DA SILVA BRITO OAB/MT 3.822, 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.: 301764 Nr: 18939-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - 

UNIC - OAB:4630 MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JÚNIOR - 

OAB:13.565/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801, 

TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, LEOPOLDO 

DE MORAES GODINHO JÚNIOR OAB/MT 13.565, 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.: 383835 Nr: 25795-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

WELLINGTON SILVA OAB/MT 5.354, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 452991 Nr: 30151-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado DR. THOMAS 

JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - OAB/MT 18.052 , para audiência 

de Instrução e julgamento designada para o dia 31/01/2019, às 13:00 

horas, nos autos em apreço, bem como apresentar o rol de testemunhas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 354646 Nr: 16320-65.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. ANTONIO 

ROGÉRIO A.C STEFANI OAB/MT 7.030 , para audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 06/02/2019, às 16:30 horas, nos autos 

em apreço

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330892 Nr: 11208-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE REGINA CORREA ABADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE ALVES DONEGÁ - 

OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

11208-52.2012.811.0042, Protocolo 330892, 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): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 151688 Nr: 19219-75.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, Dra. 

MICHELLE MARIE DE SOUZA, OAB N. 9439-a para apresentar resposta à 

acusação. No prazo legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 145714 Nr: 13033-36.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 
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FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:4700, LEILA VIANA LOPES - 

OAB:6307-B, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:OAB/MT 9.906, 

WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14.700

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos das Ações Penais n. 

16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042, para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 

13033-36.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao 

pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um 

trigésimo) do 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.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no 

valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do 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.

- JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no 

valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do 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.

- NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) 

dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do 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.

2) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA 

COSTA GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade 

avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos 

termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos nº. 

16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042).

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, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 97590 Nr: 3816-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRINA ELY GOUVEA FINOCHIO 

JUNQUEIRA, ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Batista de Lima Neto 

- OAB:7525/MT, CHARLES CHUIKA - OAB:17.307/MT, EDUARDO 

FERNANDES PINHEIRO - OAB:15.431, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - 

OAB:21774A/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, LUCIANO 

PESSOA GARDIANO - OAB:16.900/O

 VISTOS.

Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente Ação Penal 

retornou do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em virtude 

do trânsito em julgado do acórdão de fls. 3675/3699, conforme certificado 

a fls. 3704.

Desta forma, DÊ-SE ciência às partes do retorno dos autos, após 

promovam-se as comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE OS AUTOS, 

com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 97318 Nr: 3848-08.2008.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, 

CARLOS ALBERTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3.741/MT, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752

 VISTOS.

ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA opôs Embargos Declaratórios em 

face da sentença condenatória de fls. 1736/1752, ao argumento de que o 

fato nunca existiu, apontando a existência de contradição quanto à 

exigência de dinheiro ou recebimento de dinheiro, a omissão ao deixar de 

considerar várias circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a omissão 

quanto a todos os fatos trazidos nos embargos em especial a certidão 

administrativa, requerendo que fossem emprestados aos embargos os 

efeitos infringentes (fls. 1758/1765).

Às fls. 1771/1775 protocolou o aditamento aos Embargos Declaratórios, 

sustentando as condições pessoais favoráveis e, no caso de 

condenação deveria ser aplicado o mínimo de três anos e não de seis 

anos, como aplicado. Requer a retificação da pena e o reconhecimento da 

prescrição nos termos do artigo 109, IV do CP.

O Embargado, Ministério Público, apresentou as contrarrazões e requereu 

a rejeição dos embargos.

É o relato. Fundamento e decido.

Segundo a jurisprudência, são admitidos embargos de declaração quando 

houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e 

erro material.

 Verifico que os argumentos lançados nos embargos aviados por 

ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA para sanar as contradições e 

omissões suscitadas, na verdade pretende a rediscussão de fatos e 

provas produzidas, o que já foi objeto de fundamentação por ocasião da 

prolação da sentença.

Registro que o fato da sentença ter deliberado em sentido diverso do 

defendido pelo embargante não enseja o aviamento de Embargos 

Declaratórios.

 Nesse sentido:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ 

E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o 

adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta 

na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação 

das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de 

inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, 
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é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara 

pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente 

se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte 

quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos 

suficientes à solução da matéria. 3. O fato de o decisum concluir em 

sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento 

de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 

21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Assim, não se evidenciam omissões, tampouco contradições a serem 

sanadas.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos, pois 

inexistentes os vícios apontados no artigo 382 do CPP.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 513465 Nr: 6071-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N° 6071-79.2018.811.0042 – CÓDIGO Nº 513465RÉU: 

MARCOS ANDRE GONÇALVES DOS SANTOSVISTOS EM CORREIÇÃO. I – 

Analisando os autos verifico que a inicial acusatória atende ao disposto no 

artigo 41 do Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando 

não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de MARCOS 

ANDRE GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado às fls. 04, por satisfazer 

os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e 

material idade, conforme declarações prestadas na fase 

inquisitorial.Cite-se e intime-se o acusado para apresentar, por meio de 

representante com capacidade postulatória, resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 de CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 531724 Nr: 23487-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS MENEZES BAIOCHO, JOÃO 

CARLOS DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241

 Vistos etc.

Diante do acima relatado, REDESIGNO o ato para o dia 16/10/2018, às 

15h00min.

Solicite-se ao Juízo deprecante informações acerca do endereço da 

testemunha ROGERIO MALACARNE DA COSTA, consignando o prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se/Requisitem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, consignando que em caso de ausência não justificada, será 

determinada a condução coercitiva.

Oficie-se, ainda, ao Comando Geral da Policia Militar, para que apresente 

os policiais na data da referida audiência.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 439154 Nr: 15654-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORREA DA COSTA, JOAO 

CELESTINO DA COSTA NETO, MARCEL SOUZA DE CURSI, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, PEDRO JAMIL NADAF, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, AFONSO DALBERTO, MARCOS AMORIM DA 

SILVA, LUCIANO CANDIDO AMARAL, JOAO JUSTINO PAES BARROS, 

ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA, ROBERTO PEREGRINO MORALES, 

ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDREA P.BIANCARDINI - OAB:5009/OAB/MT, ANDRÉA 

PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14604/MT, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, 

CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - OAB:19.310, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, 

Epaminondas Jose Messias - OAB:15301, ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - 

OAB:OAB/RJ 188.801, GIBSON ALMEIDA JERÔNIMO DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.960, Goulth Valente Souza de Figueiredo - OAB:7082, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, 

JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B, JOÃO NUNES DA CUNHA 

NETO - OAB:3146/MT, JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - 

OAB:23.109/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4.605/MT, KIM FADEL 

MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 

LIMA - OAB:134.148/RJ, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - 

OAB:14213/MT, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MARIANNA DE MENDONÇA - 

OAB:8006/MT, Natali Akemi Nishiyama - OAB:19082, OMAR KHALIL - 

OAB:11682, Otacilio Peron - OAB:3.684-A, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3684-A, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229/MT, RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21518/OAB MT, RODRIGO CORRÊA 

DO COUTO - OAB:13.468, ROGELHO MASSUD JUNIOR - OAB:4.329, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados de defesa para manifestarem nos termos do art. 402 do 

Código de Processo Penal, conforme determinado na decisão de fls. 

2289/2290.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 436612 Nr: 12925-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO DA COSTA JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e a determinação 

judicial abaixo transcrita, intimo a defesa do acusado para manifestar na 

fase do asrt. 402 do CPP: Vistos etc.Intimem-se às partes para 

manifestarem nos termos do art. 402 do CPP, nada sendo requerido, para 

que apresentem, desde já, as alegações finais, nos termos e prazo do art. 

403 do CPP. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527811 Nr: 19723-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO - OAB:139.903

 “Vistos, etc.

Diante do relatado acima, redesigno a audiência de instrução para o dia 15 

de outubro de 2018, às 15h30min, para oitiva da testemunha de defesa: 

Paulo Roberto Perfeito

Intime-se a Defesa da acusada, por meio do DJE.

Comunique-se o juízo deprecante da redesignação da audiência.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 
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a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 493478 Nr: 32821-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LEMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22849/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19.809/MT

 Cód. 493478.

Vistos.

Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

WANDER LEMES BEZERRA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 

147 (ameaça), c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

contra a vítima Renata Debora Lopes Magalhães.

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 06/12/2017 – fl. 41.

Regularmente citado (fl. 44), o acusado apresentou sua Resposta à 

Acusação, alegando preliminar de atipicidade de sua conduta, motivo pelo 

qual requer sua absolvição sumária – fls. 45/63, pelo que passo a 

analisá-la neste momento.

Aduz a Defesa, que a frase, em tese, prenunciada pelo réu contra a vítima 

não consubstancia uma promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que a frase, em tese, dita 

à vítima pelo acusado fora: “vou arrebentar a sua cara”, o que, a meu ver, 

por si só e ao menos nesta fase processual, isto é, sem a colheita de 

maiores elementos, pode consubstanciar sim a norma penal incriminadora 

descrita no art. 147 do Código Penal.

 Com efeito, entendo que por inclusive se confundir com o mérito da 

demanda, já que a Defesa não logrou êxito de comprovar cabalmente a 

suposta atipicidade do crime nesta oportunidade, necessário se faz a 

abertura da instrução processual, pelo que AFASTO a preliminar suscita 

pela Defesa.

Destarte, superada a preliminar arguida, não havendo nos autos qualquer 

hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 22/01/2019 às 15h00min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 425117 Nr: 231-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial retro.

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 22/01/2019 às 16h30min.

Intime-se a vítima, atentando-se ao novo endereço de fl. 106.

Intime-se o acusado, atentando-se ao endereço atualizado de fl. 104.

Requisitem-se os policiais militares arrolados - fl. 05, já que as 

testemunhas arroladas pela Defesa comparecerão independentemente de 

intimação - fl. 78.

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.: 418873 Nr: 24154-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 “VISTOS. No mais, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a Defesa para igual 

providência. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516656 Nr: 9011-17.2018.811.0042

 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: GFBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8902, JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA - OAB:17.281

 VISTOS.

Trata-se de “Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada com 

Pedido de Tutela de Urgência”, formulado por GUILHERME FRANKLYN 

BOZZ DE MORAES, em desfavor de FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA, 

pretendendo a guarda compartilhada da filha Flávia Maria Oliveira de 

Moraes e a regulamentação do direito de convivência.

 Nos autos da medida protetiva apensa (n.º 7168-17.2018.811.0042 – 

código: 514665), as partes comunicaram a realização de um acordo em 

relação ao exercício da guarda da criança e, em razão a realização do 

referido acordo, o autor manifesta a desistência da presente ação, com a 

concordância da ré (cópia anexa).

 Diante disto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em consequência, 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, devendo, no 

entanto, esta condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da 

assistência jurídica gratuita que ora o concedo.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Dê-se ciência ao representante do Ministério Público.

 Às providências.

Cuiabá, 02 de outubro 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.: 514665 Nr: 7168-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FMODM, FSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/0, Elisson Aparecido de Souza Almeida - OAB:12.937, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, JULIANA CUSTÓDIO DE 

SOUZA - OAB:17.281, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - 

OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, às fls. 111/116, e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, "B" do Código de Processo Civil. Em 

atendimento à manifestação da vítima, REVOGO as Medidas Protetivas 
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alhures deferidas.Extraia-se cópia do acordo realizado entre as partes e 

junte-se aos autos do Inquérito Policial n.º 7974-52.2018.811.0042 (código: 

515557), mediante certidão e faça aqueles autos conclusos para a 

designação da audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n.º 

11.340/2006.Adotem-se as providências necessárias para o recolhimento 

do mandado de intimação para a colocação de tornozeleira eletrônica (fls. 

107/108) e comunique-se a Central de Monitoramento Eletrônico da 

revogação da ordem de monitoramento eletrônico. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o que for necessário.Às providências. Publique-se e 

Intime-se.CUMPRA-SE.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 410189 Nr: 14871-04.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, a exequente, 

apresentou cálculo do débito atualizado e requereu a pesquisa e o 

bloqueio de bens em nome do executado, por meio dos Sistemas 

BACEN/JUD e RENAJUD (fls. 59/60).

Acontece que, para a realização das referidas pesquisas é necessária a 

menção do CPF do executado e o informado nos autos (181.745.825-98), 

constou como C.P.F. inválido, razão pela qual, determino a intimação da 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

número do C.P.F válido do executado, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão da execução nos moldes do art. 921, III, do 

CPC.

Cumprida tal determinação, renove-me à conclusão para apreciação do 

pedido de pesquisas (fls. 59/60).

Findo o prazo e não havendo cumprimento, certifique-se e renove-me à 

conclusão.

 Às providências.

Cuiabá, 1.º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 429292 Nr: 4775-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO ROSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado MARCELO FRANCISCO ROSA BORGES, brasileiro, solteiro, 

barman, nascido em 13/09/1992, natural de Cuiabá/MT, filho de Jacinto 

Francisco Rosa Borges e Damasia Rosa, inscrito no CPF sob o n. 

052.369.571-33 e RG 2278580-9 SSP/MT, residente e domiciliado na rua 

Itaipu, quadra 14, casa 07, bairro Novo Horizonte, nesta capital, das 

sanções do art. 140, §2º (injúria real), do código penal, mais a pena 

correspondente à violência, qual seja, art. 129, §9º (lesão corporal), do 

código penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - 

TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada 

em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 507686 Nr: 517-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.

Tendo em vista a apresentação de embargos à execução n.º 

3481-15.2018.811.0042 (código: 542088), aguarde-se o julgamento para a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema BACENJUD, com a 

transferência do valor bloqueado à conta única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Por ter restado infrutífera a intimação do executado em relação à penhora 

do veículo descrito às fls. 77 (certidão de fls. 79), visando evitar futura 

alegação de nulidade, determino a expedição de novo mandado de 

intimação nos moldes da decisão de fls. 76.

 Às providências.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 1.º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 507688 Nr: 519-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.

Adotem-se as providências necessárias para a cobrança do mandado de 

intimação do executado devidamente cumprido.

Juntada a certidão nos autos e sendo positiva a intimação, aguarde-se o 

decurso do prazo para a apresentação dos embargos e não sendo 

oferecidos, certifique-se e intime-se a exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique a localização do veículo, para seja procedida a 

avaliação do veículo penhorado via sistema RENAJUD.

Apresentado os embargos, renove-me à conclusão para a decisão.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 1.º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 542088 Nr: 33481-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO APARICIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA JUSSARA LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” apresentados por SANDRO 

APARÍCIO GONÇALVES, em face de IDA JUSSARA LORENZON, 

devidamente qualificados, visando a liberação dos valores bloqueados por 

meio do Sistema BACENJUD, nos autos do cumprimento de sentença n.º 

517-66.2018.811.0042 (código: 507686), sob a alegação de inexigibilidade 

da dívida executada, diante da ausência de dívida alimentícia.

 O art. 919 do Código de Processo Civil é expresso ao asseverar que os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo tal efeito ser 

atribuído, quando houver requerimento do embargante e desde que 
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verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória.

No caso dos autos, não há pedido expresso do embargante para a 

atribuição do referido efeito e também não houve demonstração da 

quitação da dívida alimentar a autorizá-lo, de modo que, em cumprimento 

ao art. 920, inciso I, do CPC, recebo os presentes embargos e determino a 

intimação da embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para julgamento.

 Ás providências. Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 1º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469108 Nr: 9004-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JUNIOR, 

Cpf: 03243930162, Rg: 16195701, Filiação: Lucia Pereira Cardoso e 

Maurilio Cordeiro Cardoso, data de nascimento: 04/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), operador de maquina escavadeira 

diraulic, Telefone 984229319. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ELINETE PEREIRA SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL, 

AMEAÇA E INJÚRIA), por parte do requerido MAURILIO CORDEIRO 

CARDOSO JUNIOR, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da 

ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LUGAR 

DE CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco. Com relação ao pedido de “restrição 

ou suspensão de visitas ao dependente”, aguardo a realização do estudo 

psicossocial das partes para sua apreciação. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

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. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em 

vista a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO o dia 

17.04.2017 às 15h00 para a realização de audiência de Conciliação, nos 

moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2017. Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 9004-59.2017.811.0042 

(Cód.469108)VISTOS.Compulsando os autos, verifico que a requerente 

está devidamente intimada acerca das medidas protetivas, conforme 

certidão de fls.34.Com relação ao requerido, determino a citação/intimação 

por edital do acusado MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JUNIOR, acerca 

das medidas protetivas deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do 

CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474214 Nr: 14121-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER MARQUES SOUZA, Filiação: 

Vilma de Tal, brasileiro(a), casado(a), mestre de obras, Telefone 65 

99303-0203. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SHIRLEY CLEIDE SANTOS SILVA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (DANO QUALIFICADO, 

AMEAÇA E INJÚRIA), por parte do requerido VAGNER MARQUES SOUZA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 
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OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Medidas Protetivas n. 14121-31.2017.811.0042 

(Cód.474214)VISTOS.Primeiramente indefiro o requerimento Ministerial de 

fls.40/42, e MANTENHO as medidas protetivas requeridas pela vítima, 

salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas.Com efeito, conforme Enunciado 37: “A concessão da 

medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato 

que configure, em tese, ilícito penal. (Aprovado no VIII FONAVID-BH. 

Revogado o Enunciado 5 em razão da aprovação deste 

Enunciado).Determino a citação/intimação por edital do acusado VAGNER 

MARQUES SOUZA, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 16/17, 

nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de 

setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481679 Nr: 21407-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILSON FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

70514138130, Rg: 21800073, Filiação: Carlos Pereira da Silva e Josenil 

Francisca de Souza, data de nascimento: 21/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), flanelinha. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por VARLENE CAMPOS SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (LESÃO 

CORPORAL-TENTADO e AMEAÇA), por parte do requerido JOILSON 

FRANCISCO DA SILVA pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o 

pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO. CUMPRA-SE EM REGIME DE PLANTÃO.

Despacho: Medidas Protetivas n. 21407-60.2017.811.0042 

(Cód.481679)VISTOS.Compulsando os autos, verifico que a requerente 

está devidamente intimada acerca das medidas protetivas, conforme 

certidão de fls.18.Com relação ao requerido, determino a citação/intimação 

por edital do acusado JOILSON FRANCISCO DA SILVA, acerca das 

medidas protetivas deferidas às fls. 14/15, nos termos do art. 361 do CPP 

e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.
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Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514931 Nr: 7401-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER CARDOSO DE LIMA, Cpf: 

93103409168, Rg: 12.029.459, Filiação: Manoel Bebiano de Lima e Adelina 

Antonia Cardoso de Lima, data de nascimento: 25/04/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, moto-taxista, Telefone 3665-5860 

e3661-8267. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por PATRICIA DE SOUZA DE ALMEIDA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Pena (APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA, INJÚRIA E AMEAÇA), por parte do requerido WAGNER 

CARDOSO DE LIMA , pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o 

pedido das ofendidas, determinando: AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO 

OU LOCAL CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM AS OFENDIDAS, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DAS OFENDIDAS E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente decisão como mandado, 

que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 07 de março de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 7401-14.2018.811.0042 

(Cód.514931)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

WAGNER CARDOSO DE LIMA, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 14/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 

de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342150 Nr: 2052-06.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DO NASCIMENTO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO DO NASCIMENTO FARIA, Rg: 

12596293, Filiação: Tereza do Nascimento Faria e Gaspar Xavier de Faria, 

data de nascimento: 29/06/1960, brasileiro(a), natural de Presidente 

Prudente-SP, separado(a) judicialmente, servente pedreiro, Telefone 

3653-4054. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA..

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para ABSOLVER o réu PEDRO DO NASCIMENTO FARIA, 

brasileiro, convivente, auxiliar de cozinha, portador do RG n. 12596293 

SSP/SP, natural de Presidente Prudente - SP, filho de Gaspar Xavier de 

Faria e Teresa do Nascimento, residente e domiciliado na Rua J, Quadra 

12, Casa 09, Bairro Sol Nascente, nesta Capital, das sanções do art. 147 

(três vezes), c/c art. 163,§ único, I, ambos do Código Penal, c/c art. 21 do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c. artigo 61, II, “e”, na forma do art. 69, ambos 

do Código Penal, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, bem como CONDENA-LO nas sanções do art. 

129, §9º, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69, do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção. Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o réu é tecnicamente primário, e não registra antecedentes criminais; 

o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; conforme 

elementos coligidos aos autos, sua conduta social é normal, porém, sua 

personalidade é agressiva, e, além disso, o réu se mostra costumeiro na 

prática de delitos no âmbito domiciliar; os motivos do crime não são 

justificáveis; ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para 

a prática delituosa.Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena base 

em 05 (cinco) meses de detenção, para cada delito de lesão corporal.Por 

derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre as 

infrações penais, conforme institui o art. 69 do Código Penal.Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) meses de detenção, uma vez que 

não há agravantes ou atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento 

de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente 

a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento da pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. 

Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da 
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Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de medidas com o 

fim de erradicar a violência contra a Mulher, e, sendo a substituição de 

pena uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com 

fundamento no art. 44 e §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena para 

prestação de serviço à comunidade em entidade social sem fins 

lucrativos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, bem como, 

proibição de frequentar lugares em que haja venda de bebida alcoólicas 

ou congêneres.No que concerne à reparação dos danos causados pela 

infração (art. 384 do Código de Processo Penal), entendo que inoportuna e 

inaplicável será qualquer fixação de reparação de danos, até porque a 

questão sequer foi ventilada pelo Ministério Público durante a instrução 

processual. Deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o réu 

do pagamento das custas processuais, por ser pobre, na forma da 

Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Expeça-se o necessário.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419794 Nr: 25158-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DE MIRANDA, Rg: 16628887-0, 

Filiação: Maria de Lourdes Miranda de Oliveira, data de nascimento: 

25/09/1986, brasileiro(a), natural de Santo Antonio do Leverger-MT, 

solteiro(a), pintor, Telefone 99270-4856. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA..

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu RENATO MIRANDA, brasileiro, convivente, pintor, 

nascido em 25.09.1986, natural de Santo Antônio de Leverger/MT, RG e 

CPF não informado nos autos, filho de Maria de Lourdes Miranda, 

residente na Rua I, n. 14, quadra 10, Bairro São Gonçalo III, nesta capital, 

nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como, 

considerando o entendimento jurisprudencial de que os fatos posteriores 

ao crime não podem ser utilizados como fundamento para valorar 

negativamente a pena (STJ - HC 268762/SC; HC 210.787/RJ e HC 

189.385/RS), tenho que o acusado, na data dos fatos, era tecnicamente 

primário e não registrava antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é 

inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir com precisão acerca de sua conduta social e personalidade; 

os motivos do crime não são justificáveis; não há elementos nos autos 

suficientes para aferir a consequência do delito; ademais, o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.Pelos 

motivos acima alegados, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, posto que, foi 

feita durante a fase inquisitorial e utilizada como prova, nos termos do 

artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, todavia, deixo de aplicá-la, uma vez 

que a pena base está fixada no seu mínimo legal, em respeito ao que 

dispõe a Súmula n. 231 do STJ.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há agravante, outra 

atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.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.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.No que tange 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.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 e, no prazo de 90 (noventa) dias, não havendo pedido de 

restituição do bem apreendido (Termo de Exibição e Apreensão de fls. 25), 

autorizo a adoção das medidas previstas no art. 123 do CPP. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 de fevereiro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440421 Nr: 16981-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON ROSA ALVES, Cpf: 

59458992168, Rg: 08149321, Filiação: Valdir Severo Alves e Dirce Lúcia 

Rosa Alves, data de nascimento: 15/05/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), advogado, Telefone 3028-7830/92953841. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EMERSON ROSA ALVES, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 140, § 2º, e art. 129, § 9º, todos do Código Penal, 

com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima JESSICA 

ALAINE OLIVEIRA SILVA MATTOS.

Despacho: Cód. 440421VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

97.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EMERSON ROSA 

ALVES, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE 

o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440098 Nr: 16657-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT GUIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERT GUIA DE SOUZA, Cpf: 

04368467132, Rg: 1807913, Filiação: Paulina Guia da Gloria e Targino 

Hugney de Souza, data de nascimento: 07/03/1989, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 6592162870. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ROBERT GUIA DA SILVA, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com 

os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima VALDIRENE 

PANTALEÃO DA SILVA.

Despacho: Cód. 440098VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

71.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ROBERT GUIA DE 

SOUZA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.Ademais, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 57, procedendo-se a correção 

no  nome do  acusado .EXPEÇA-SE o  ne c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89398 Nr: 9339-64.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BENEDITO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON BENEDITO DO ESPIRITO 

SANTO, Filiação: Geraldo Anastácio do Espirito Santo e Valdevina 

Benedita Gomes do Espirito Santo., data de nascimento: 14/12/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar, Telefone 

9988-3027. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia, oferecida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, representado pela eminente Promotora de 

Justiça Dra. Fânia H O Amorim, contra JEFFERSON BENEDITO DO ESPÍRITO 

SANTO, conforme certidão de nascimento de fls. 55, vulgo “Finhõ” e/ou 

“Magalhães”, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, c.c. artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, c.c. Lei 8.072/90, acusado de, no dia 16 

de julho de 2005, por volta das 18h30, numa via pública próxima à um 

ponto de ônibus, no bairro Araés, nesta urbe e Comarca, mediante golpe 

desferido com uma faca da marca Tramontina, de cabo preto, ter tentado 

matar a vítima REGINA EFIGÊNIA DE SOUZA.

Despacho: Vistos em Correição.Primeiramente, proceda-se a ABERTURA 

do SEGUNDO VOLUME do presente feito, em cumprimento ao disposto na 

C.N.G.C.Ademais, compulsando os autos, verifico que o acusado não foi 

encontrado no endereço indicado na exordial, e que realizado buscas 

através da empresas de telefonia, apesar de localizado novo endereço, o 

réu novamente não foi encontrado, estando, portanto, em lugar incerto e 

não sabido.Desta forma, determino a citação do acusado por EDITAL, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. 

Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar interesse na antecipação de provas.Na sequência, 

conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 450688 Nr: 27753-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847

 Id. 450688.

VISTOS.

Considerando o Ofício nº 23/2018 da Defensoria Pública Criminal que 

solicita a readequação da pauta de audiências deste juízo a fim de evitar 

conflito, tendo em vista que a mesma atua perante o juízo titular e auxiliar 

desta Vara Especializada, DECLARO PREJUDICADA a audiência de 

Instrução e Julgamento designada no presente feito e REDESIGNO o ato 

para o dia 08/10/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 426757 Nr: 2047-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBAS SILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 06/02/2019 às 15h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 424710 Nr: 30557-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONCALVES 

BENITES - OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar de fls. 16/18, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC, restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, 

por mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Com o transcurso do prazo determinado supra (seis meses a 
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contar da presente data) e, havendo medida de bloqueio de bens ou 

outras de natureza patrimonial, e não existindo ação cível em curso nessa 

Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao 

Cartório competente informando sobre a revogação da medida.Consigo, 

por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas 

perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art .  19 da 11.340/06, não necessi tando, destar te,  de 

advogado.INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 450688 Nr: 27753-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847

 Processo n.º 27753-61.2016.811.0042. (Cód. 450688)

VISTOS.

DEFIRO o pedido de fl. 73.

PROCEDA-SE a RETIFICAÇÃO nos autos e no Sistema Apolo, devendo 

constar o CPF correto do acusado como sendo: CPF nº 038.479.411-43.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada no presente 

feito.

INTIME-SE o advogado subscritor da peça de fl. 73.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 13680-65.2008.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

13680-65.2008.811.0042, Protocolo 126328, 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.: 145487 Nr: 12661-87.2009.811.0042

 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: SILBENE REGINA CORREA SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8695-B, ROSÂNGELA 

PASSADORE - OAB/MT 6.084 - OAB:6.084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega - OAB:6.650

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

12661-87.2009.811.0042, Protocolo 145487, 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.: 331977 Nr: 12403-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE REGINA CORREA SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Passadore - 

OAB:6084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

12403-72.2012.811.0042, Protocolo 331977, 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.: 125434 Nr: 12594-59.2008.811.0042

 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: ABLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3565-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ ALGEMIRO 

MARQUES DE ARAUJO, para devolução dos autos nº 

12594-59.2008.811.0042, Protocolo 125434, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373735 Nr: 14867-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE REGINA CORREA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

14867-98.2014.811.0042, Protocolo 373735, 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): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399694 Nr: 3837-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 V.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e em 

observância ao que determina o art. 149 do CPP , determino:®Oficie-se ao 

Diretor do Instituto Médico Legal - setor de psiquiatria ou outro setor 
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responsável requisitando: a) seja informada, em cinco dias, data para 

realização do exame do réu, a fim de que seja averiguado se o mesmo é 

DEPENDENTE QUÍMICO e, logo, se há dúvida sobre sua integridade mental, 

conforme previsto no art. 149, do CPP e b) seja procedido ao exame do 

réu, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 45 dias, contados da 

data da realização do ato pericial, sob pena de desobediência.®Designada 

a data do exame, intime-se o réu para que se apresente no local 

indicado.®Intimem-se as partes para que apresentem quesitos.®Vindo o 

laudo, abra-se vista as partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.®Nomeio curador ao indigitado na pessoa do Dr. Eucides 

Ferreira, OAB/MT nº 12.540, conforme estatui o art. 150, § 2º, do 

CPP.®Extraiam-se cópias da resposta da manifestação de fls. 144/155, 

bem como dessa decisão e formem-se autos apartados de incidente de 

insanidade mental, conforme determina o art. 153 do CPP .®Suspendo o 

curso desta ação penal até deslinde do incidente de insanidade mental. 

VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503852 Nr: 42888-79.2017.811.0042

 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: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - OAB:22761/B

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

nos termos do disposto no art. 487, III, “b”, do CPC , homologo, com 

resolução de mérito:®o acordo formulado entre as partes às fls. 74/75 e 

verso, quanto as questões de dissolução de união estável e visitas e, por 

corolário;®Declaro dissolvida a união estável existente entre o casal 

(Escritura Pública de União Estável – fls. 18/19).VIII.Segue despacho 

saneador relativo às demais questões não acordada entre as partes.IX.As 

questões de custas e honorários advocatícios serão tratadas ao final do 

feito.X.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503852 Nr: 42888-79.2017.811.0042

 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: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - OAB:22761/B

 .). Intime-se a parte ré para que, em 15 dias, deposite o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.IX.Quanto aos imóveis (02 lotes) 

arrolados pela autora à fl. 13, imprescindível que sejam aportados aos 

autos a cópia da matrícula dos mesmos, a fim de comprovar sua 

existência e a propriedade X.Quanto à distribuição do ônus da prova , 

compulsando os autos verifico que o réu suscitou, em sua contestação, 

fato impeditivo sobre a partilha de um dos lotes arrolados pela autora, haja 

vista que, o mesmo, declarou que, tal lote, foi recebido pelo mesmo a título 

de doação (fl. 125/128), incumbindo, portanto, ao réu o ônus de tal prova. 

Em relação aos demais pedidos incumbirá à autora o ônus das provas dos 

fatos constitutivos do seu alegado direito, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 373, I, do CPC.XI.Para a decisão do mérito da celeuma, 

deverão ser enfrentadas as seguintes questões de direito partilha de bens 

e dívidas, guarda, alimentos.XII.Proceda-se a realização de estudo 

psicossocial com as partes com vistas a averiguar qual a modalidade de 

guarda mais indicada no vertente caso visando, sobretudo, o bem estar, 

desenvolvimento e crescimento sadio do infante e, quais as condições 

socioeconômicas das partes com vistas a se aferir o binômio 

necessidade-possibilidade quanto ao pedido de alimentos. Fixo prazo de 

40 (quarenta) dias para entrega do laudo.XIII.Para audiência de instrução e 

julgamento designo o dia 27/02/2018, às 15h30min.XIV.Nos termos do 

determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, observando-se o 

disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.XV.Intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para prestar depoimento pessoal em 

audiência, devendo constar do mandado as advertências constantes nos 

§ 1º e 2º do artigo 343 do CPC.XVI.Intime-se a autora, por meio de seu 

patrono, para que aporte aos autos, no prazo de 30 dias, a cópia das 

matrículas atualizadas dos imóveis (02 lotes) arrolados pela mesma

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 542465 Nr: 33852-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEGV, AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMEIRE LIMA FONSECA - 

OAB:22.854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:?

defiro o pedido de oferecimento de alimentos e, por corolário, arbitro 

alimentos provisórios no valor correspondente a 15% (quinze por cento) 

do salário bruto do autor, descontando-se apenas o INSS e o Imposto de 

Renda, devendo incidir sobre o 13º e férias, mais a obrigatoriedade de 

manter o pagamento do plano de saúde e odontológico (vinculado a 

empresa onde trabalha), mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

com material escolar e medicamentos quando necessários, devendo tal 

valor ser depositado mensalmente na conta bancária da requerida todo dia 

10 de cada mês; VII.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 16h50min, 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, caso as partes não sejam 

amparadas pela lei de assistência judiciaria.VIII.Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).IX.Cite-se a ré para que 

compareça ao ato, bem como para que indique uma pessoa responsável 

para acompanhar o filho menor durante as visitas, conforme acima 

determinado (parágrafo VIII), devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado advertência de que o 

prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do art. 

335 do CPC.X.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 541419 Nr: 32864-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPFDCS, AFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darle Miranda - OAB:21.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de execução de alimentos que L. P. F da C. S. menor 

representado por Ariadne Freitas Gonçalves promove em face de Thiago 

da Costa Sales.

II. O presente feito foi distribuído inicialmente junto à 4ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões de Cuiabá e, posteriormente, houve decisão 

daquele juízo declarando a incompetência para processar e julgar o feito 

e, consequentemente, houve o declínio de competência para este juízo.

 III. Ratifico a decisão de fls.21 verso/22 e, dando continuidade ao feito, 

indefiro, por ora, o pedido de intimação por hora certa, formulado às fls. 
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48/48 e verso, haja vista que, para seu deferimento, se faz necessária a 

ocorrência da hipótese descrita no art. 252 do CPC .

IV. Proceda-se a busca do atual endereço do executado junto aos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, bem como oficiem-se as operadoras de telefonia 

móvel solicitando informações quanto ao endereço do executado.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 404971 Nr: 9497-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUGINA CRISTINA TABORELLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MORAES GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLESKA SOUZA DE 

CARVALHO - OAB:18639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO da assistente de acusação 

(WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB/MT 18.639), via DJE, para 

arrazoar o recurso de apelação de fls. 237/258, no prazo de 03 (três) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 518285 Nr: 10467-02.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

MARTA XAVIER DA SILVA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384830 Nr: 26868-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDG, MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANUARIA 

DORILEO/ PROMOTORA DE JUSTIÇA, para devolução dos autos nº 

26868-18.2014.811.0042, Protocolo 384830, 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): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 158421 Nr: 5777-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida da Silva 

Cruz - OAB:19.066, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, kadum rondon da silva - OAB:14276-E, NAIARA 

EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200 / O, RAIMUNDO PACHECO 

SAMPAIO - OAB:11397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Vistos etc.

I. Quanto aos pedidos das alíneas “b” e “c” de fl. 304, verifico que, tais 

desideratos, já foram deferidos nos autos em apenso (ID. 370224), onde 

figuram as mesmas partes desta ação, e só foram localizados bens em 

nome do executado com restrição de transferência, referentes à outros 

processos de execução, não havendo, portanto, nenhum bem disponível, 

não havendo, destarte, interesse processual.

II. Não bastasse isto, verifico que o resultado da consulta junto ao 

INFOJUD, constou que não houve Declarações de Imposto de Renda nos 

anos de 2016 e 2017 pelo executado, conforme se infere das informações 

constantes às fls. 290/291 daquele feito, motivo pelo qual deixo de 

apreciar os referidos pedidos das alíneas “b” e “c” de fl. 304.

III. Defiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, com fulcro no disposto no art. 782, §3º, do CPC. Atenda-se 

como requer.

IV. Após a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

intime-se a exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias, dando, assim, prosseguimento ao feito.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 406748 Nr: 11338-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON SILVESTER DA MATA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, LEANDRO TAVARES DE BARROS - OAB:15327, 

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, NILSON PORTELA 

FERREIRA - OAB:12925/MT

 Autos n. 11338-37.2015.811.0042.

I. Intime o advogado de Defesa para apresentar endereço atualizado do 

acusado.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 439114 Nr: 15614-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JACINTO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908

 Autos n. 15614-77.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação para o TRE, redisigno o ato para o dia 

23.04.2019, primeira data livre na pauta, às 17 horas e 20 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 324392 Nr: 3779-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.P.R., STEFANI PIMENTEL DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSME FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11.740/MT, JOSE MARCILIO DONEGA - OAB:71241, MICHELLE 

ALVES DONEGA - OAB:7467-0

 Autos n. 5963-21.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação para o Tribunal Regional Eleitoral, 

redesigno o ato para o dia 16.10.2018, primeira data livre na pauta, às 16 
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horas e 30 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 89964 Nr: 2448-80.2014.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: E. M.

 CITANDO(A): EDSON MACHADO

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. W. de C. R., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Edson Machado. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital para 

tomar conhecimento da sentença de fls. 51/52v, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC ); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de 

outubro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 88788 Nr: 1178-21.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - OAB:7590-B/MT, Evaneide Martins de Freitas do Amaral - 

OAB:8345/MT

 Assim, pelo exposto:

1) Restabeleço o direito de visitas do genitor Claudio Mattos Fonseca aos 

filhos I.N.S.M.F., e I.C.N.S.M.F., nos termos já fixados por este Juízo às 

folhas 1334/1335-verso, devendo o genitor indicar alguém de sua 

confiança para retirá-los na Portaria do prédio da genitora;

2) Defiro o pedido de folhas 1680-verso. Atenda-se na forma requerida;

3) Após, por já ter sido apresentada as alegações finais pelas partes, e o 

Ministério Público na condição de custos legis, voltem-me os autos 

conclusos para prolação de sentença;

4) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados das 

partes, Dra. Adriana Cardoso Sales de Oliveira, OAB/MT 7590-B, Evaneide 

Martins de Freitas do Amaral OAB/MT 8345, Valquiria de Carvalho 

Azevedo OAB/MT 9359, Adriano Azevedo Araújo OAB/MT 13.170-B.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 106800 Nr: 3731-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IFP, TFP, 

SFP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ferreira Coutinho - 

OAB:16360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento da testemunha 

Nilton Prehl, pedido este formulado pelo Promotor de Justiça na presente 

audiência. (desistência de testemunha)

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento da testemunha 

Mayara Alves de Lima Oliveira, pedido este formulado pela Defensoria 

Pública na presente audiência. (desistência de testemunha)

Na presente audiência foram os Adolescentes Izabelle, Thiago e a Criança 

Sara ouvidos, sendo que esta ultima demonstrou estar em profundo 

sofrimento, uma vez que foi separada dos irmão mais velhos que hoje 

residem com o genitor. É importante frízar que a genitora compareceu ao 

ministério publico onde firmou um termo de declaração entregando a 

guarda da filha mais velha Izabelle e seu irmão Thiago ao genitor. Não é 

recomendável que se faça a separação do grupo de irmãos, 

principalmente neste caso onde a criança Sara demonstrou estar 

sofrendo muito com a ausência dos irmão. Observe-se também que os 

infantes foram unanimes em dizer que a mãe é nervosa e os agride 

fisicamente e que não são felizes ao lado dela. Assim nos termos do artigo 

33 ECA, concedo a guarda dos Izabelle Ferreira Prehl e Thiago Ferreira 

Prehl e da criança Sara Ferreira Prehl ao genitor Marcos Prehl. Por hora 

deixo de regulamentar as crianças das criança/adolescente em favor da 

mão posto que a guardo manifestação do ministério publico em sede de 

alegações finais. Determino que a genitora processa a entrega de todos 

os pertences pessoais dos infantes no prazo de 5 dias ao genitor sob 

pena de busca e apreensão.

Lavra-se termos de guarda e compromisso

 Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Com fulcro no artigo 

193 do ECA, §1º do ECA , fixo o prazo de 5(cinco) dias para cada parte, 

para apresentação das alegações finais.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 108967 Nr: 1145-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAL, EAML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:OAB/12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/O

 Vistos etc.

 1) Ciente do Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos do Conflito de Competência n° 

1007186-50.2018.8.11.0000, que julgou procedente o Conflito para 

declarar competente o Juízo Suscitado para processar o feito da ação de 

revisão de alimentos, em consonância com o parecer ministerial.

2) Encaminhem-se os autos para redistribuição ao Juízo da 1° Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

3) Proceda-se ao desapensamento destes autos dos processos de n° 

4282-16.2017.811.0063, Código 107438 e 401-32.2018.811.0063, Código 

109296;

4) Após, procedam-se as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108583 Nr: 832-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVFSA, KSA, RFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA FREITAS SIQUEIRA - 

OAB:20146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Autorização Judicial de Viagem ao Exterior com 

suprimento do consentimento paterno proposta por J.V.F.S.A e K.S.A, 

representados por sua genitora, Rafaela Freitas Siqueira, em desfavor do 

genitor Alexandre Jung, todos devidamente qualificados nos autos.

A requerente foi intimada para emendar a inicial, tendo em vista não ter 

incluído o genitor no polo passivo, bem como não formulou os pedidos a 

citação do mesmo, além de não ter informado a data da viagem e arrolado 

testemunhas.

Contudo, apesar de devidamente intimada se manteve inerte, conforme 

certidão de fls. 22.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 24, pugnando pela extinção 

do feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

É o relato do necessário.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, III, do 

CPC/2015, haja vista o manifesto desinteresse da Autora em dar 

prosseguimento na demanda (folhas 21/22).

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104357 Nr: 1700-43.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STQC, RQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Edison Bombazaro 

Junior - OAB:10167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Raphael 

Quinteiro Cattin, a viajar para o exterior na companhia de sua genitora Sra. 

Silvana Tiago Quinteiro; 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.: 110072 Nr: 2037-95.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APMS, CAdC, APCR, MT, GTEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTU, CTU, AMWT, CWU, GU, RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O, MANAINA FRANCIS DE ARRUDA - 

OAB:21571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1) Verifico que os Requerentes não incluíram os genitores no polo 

passivo da demanda, assim, intimem-se, para que, nos termos dos artigos 

321 do Código de Processo Civil, emendem a inicial, incluindo os genitores 

no polo passivo da relação jurídica processual, sob pena de ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC (Resp. n° 662.693/MA), Rel. Min. 

Eliana Calmon, 2ª Turma);

2) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado dos 

Requerentes;

3) Após, voltem-me conclusos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112142 Nr: 3737-09.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, TRDP, TRRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRIANA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:20.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por T. R. DE. P, neste ato representado por sua 

genitora Sra. Tatine Regina Ribeiro, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando compelir o ente público a 

fornecer Tratamento de Saúde que consiste no fornecimento do 

medicamento denominado ‘’ Somatropina 12 UI Frasco – Ampola’’, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID n° 11942250).

 Assim, determino que:

a) Intime-se a advogada Briana Dos Reis Ribeiro OAB MT 20.821 para 

impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do 

que entender de direito;

c) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86193 Nr: 2484-59.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Razões assistem ao Ministério Público quanto à ilegitimidade ativa da 

genitora da criança, Sra. Karoline Pereira Miranda de Melo, para figurar 

como causídica na presente ação, pois o rol de legitimidade para a 

propositura da Ação Civil Pública está previsto no art. 5°, da Lei n° 

7.347/85, conforme se vê abaixo:

“Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública;

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista;

V – a associação que, concomitantemente: (...)”

Pelo exposto:

1) Reconheço a ilegitimidade da Sra. Karoline Pereira Miranda de Melo para 

figurar na presente Ação Civil Pública como causídica da criança Felipe 

Miranda Bueno, e por consequência, determino o desentranhamento das 

petições e documentos de folhas 425/432 e 502/505, devendo ser 

entregue mediante recibo nos autos;

2) Com relação às falhas na prestação de serviço da empresa Help Vida, 

dê-se ciência a Procuradoria Geral do Estado para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis em razão do descumprimento do contrato firmado entre 

o Estado de Mato Grosso e aquela empresa;

3) Publique-se com restrição por se tratar de processo que tramita em 

segredo de justiça, para conhecimento da advogada Karoline Pereira 

Miranda de Melo OAB/MT 24110/O;

4) Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111125 Nr: 2902-21.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSDSC, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednaldo Gonçalves Aguiar - 

OAB:23875-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 O Requerido Estado de Mato Grosso manifestou-se às folhas 67, 
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requerendo a juntada de Ofício n° 4871/2018/ASEJUD/GSES/MT, no qual 

consta que o paciente Wallace Siqueira da Silva Corrêa realizou avaliação 

com o médico neurocirurgião, o qual informou que não há necessidade da 

cirurgia neste momento, com solicitação de nova avaliação em dois meses, 

conforme se vê do documento de folhas 72.

Pelo exposto,

1) Intime-se o Requerente para ciência das informações constantes no 

documento de folhas 72, bem como requeira o que entender de direito;

2) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Ednaldo 

Gonçalves Aguiar OAB/MT 23875-0;

3) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência da presente ação;

4) Cumpra-se o item “4” da decisão de folhas 24.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100068 Nr: 3734-25.2016.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 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 

3734-25.2016.811.0063, Protocolo 100068, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94688 Nr: 3176-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Luize Ferro - 

OAB:18.195-B, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8.250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3176-87.2015.811.0063, Protocolo 94688, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104360 Nr: 1703-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BVPGS, LMVPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, Mdc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1703-95.2017.811.0063, Protocolo 104360, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109566 Nr: 1633-44.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LMAT, CAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1633-44.2018.811.0063, Protocolo 109566, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90412 Nr: 2916-44.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MTMDA

 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: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3.654

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2916-44.2014.811.0063, Protocolo 90412, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85420 Nr: 1647-04.2013.811.0063

 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, MCFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0, RODRIGO RIBEIRO 

VERÃO - OAB:OAB/MT 8495, Sergio Benedito Bastos Parreiras - 

OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1647-04.2013.811.0063, Protocolo 85420, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91599 Nr: 387-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AdSL, IMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, RUBI FACHIN - OAB:3799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

387-18.2015.811.0063, Protocolo 91599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95720 Nr: 4123-44.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HJRM, MCRG, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4123-44.2015.811.0063, Protocolo 95720, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97853 Nr: 1823-75.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AROJ, EOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Aparecido Souto - 

Defensor Publico - OAB:
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 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 1823-75.2016.811.0063, Protocolo 97853, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 250-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AGOdS, 

LdO

 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 

250-65.2017.811.0063, Protocolo 102581, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108862 Nr: 1072-20.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SRTdO, 

CCT

 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 

1072-20.2018.811.0063, Protocolo 108862, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 3202-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TAR, 

LAGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO JOSÉ DE CASTRO 

LEITE - OAB:8836

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3202-80.2018.811.0063, Protocolo 111475, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84365 Nr: 477-94.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

477-94.2013.811.0063, Protocolo 84365, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94536 Nr: 3046-97.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DAdAF, DdFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3046-97.2015.811.0063, Protocolo 94536, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94572 Nr: 3078-05.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 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 

3078-05.2015.811.0063, Protocolo 94572, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102518 Nr: 190-92.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CRBdS, 

QBdA

 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 

190-92.2017.811.0063, Protocolo 102518, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111855 Nr: 3528-40.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GDSDA, 

JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUZA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3528-40.2018.811.0063, Protocolo 111855, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105590 Nr: 2721-54.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PPLdS, 

MCCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2721-54.2017.811.0063, Protocolo 105590, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90004 Nr: 2489-47.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 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: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:3.845

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2489-47.2014.811.0063, Protocolo 90004, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90776 Nr: 3295-82.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE, IJdS, LFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13494, João Vitor Almeida Praeiro Alves - 

OAB:18.439/MT

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas José Augusto de Almeida Freitas, e Vandilze Soares dos 

Santos e Silva, pedido este formulado pela Defensora Pública, bem como 

Eunice Maria Silva, Suzimeire Ferreira dos Santos, Luiz Henrique da Silva, 

pedido este formulado pelo Advogado da Requerida na presente 

audiência.

 Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Com fulcro no artigo 

193 do ECA, §1º do ECA , fixo o prazo de 5(cinco) dias para cada parte, 

para apresentação das alegações finais.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 34629 Nr: 1396-59.2008.811.0063

 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): JAN, LHJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Padilha de Paula 

Oliveira Souza - OAB:12.014

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Henrique Alves de Moraes;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 5º, inciso II, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 41435 Nr: 1593-43.2010.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdFST, TSSC, ATR, DDST, AMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS, WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Cássio Lopes de Lima 

- OAB:19.495-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 URGENTE

Vistos etc.

 Verifica-se que a Parte Autora Marildes de Fátima Silva Torquato faleceu 

e a criança T.S.S.C., esta sendo representada por sua avó materna, Ana 

Maria dos Santos Silva.

Assim, intime-se a parte interessada para que na pessoa de seu 

advogado constituído às folhas 126, Dr. Mateus Cássio de Lima OAB/MT 

19.495/O, requeiro o que entender devido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Publique-se para ciência do advogado Mateus Cássio de Lima OAB/MT 

19.495/O.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111548 Nr: 3264-23.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFS, LDSRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14.020/MT, 

Rosana Dias Souza Oliveira - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3264-23.2018.811.0063, Protocolo 111548, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 108807 Nr: 1029-83.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR C/C PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. C. S. O.

CITANDO (A): PAULO CEZAR SOUZA OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: C. C. de T. X., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR C/C PEDIDO LIMINAR, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

da infante C. C. de T. X; e em desfavor do padrasto Paulo Cezar Souza 

Oliveira. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Paulo 

Cezar Souza Oliveira, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108950 Nr: 1133-75.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA

PARTE AUTORA: M. V. R. da S.

PARTE RÉ: F. J. P. P.

CITANDO(A): FAGNER JOÃO PERES PINTO
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. F. R. P., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante J. F. R. P., e em desfavor do genitor 

Fagner João Peres Pinto. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido Fagner João Peres Pinto, sendo adequada a citação por edital, 

com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo 

de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107081 Nr: 3980-84.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE GUARDA PLENA

PARTE AUTORA: A. G. de Q.

PARTE RÉ: T. N. S.

CITANDO(A): THAILSON NASCIMENTO SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. V. V. S. vem à presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE GUARDA PLENA, através da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO. à favor da infante D. V. V. S. e em 

desfavor do genitor Thailson Nascimento Souza. DESPACHO: ¨... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido Thailson Nascimento Souza, sendo 

adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do 

NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 105875 Nr: 2940-67.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. D. de M.

CITANDO(A): EDSON DIAS DE MOURA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. P. de A. Q. M., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante J. P. de A. Q. M., e em 

desfavor do genitor Edson Dias de Moura. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerido Edson Dias de Moura, sendo adequada 

a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), 

para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106837 Nr: 3762-56.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

DIREITO DE VISITAS E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. G. G.

CITANDO(A): JUAREZ GONÇALVES GOMES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. O. G., G. O. G., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

DIREITO DE VISITAS E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante M. O. G., G. 

O. G., e em desfavor do genitor Juarez Gonçalves Gomes. DESPACHO: "... 

em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido Juarez Gonçalves Gomes, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111117 Nr: 2897-96.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. S. S.

CITANDO(A): MICHELE SANTOS SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: S. E. M., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDOS 

LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor dos infantes M. J. S. B. da S., M. C. S. B. da S., J. S. S. 

da S., e em desfavor da genitora Michele Santos Souza. DESPACHO: "... 

em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Michele Santos Souza, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º 

do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de 

outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131583 Nr: 5544-67.2018.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano José Ojeda Nunes - 

OAB:OAB/MT 23.840/O

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). Juliano José Ojeda Nunes, 

OAB/MT 23.840/O e advogado(a) da vítima Dr(a). Warlen Lemes da Silva, 

OAB/MT 15.085, da audiência em continuidade da preliminar designada 

para o dia 17.12.2018 às 08:00h, processo: 131583, neste Juizado 

Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131359 Nr: 5340-23.2018.811.0062

 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): Pillar Almeida Iegros

 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 Dr(a). Camila Andretty, OAB/MT 15.085, da 

audiência de preliminar designada para o dia 18.10.2018 às 12:00h, 

processo: 131359, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124460 Nr: 5433-20.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Helena Cresqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Clara Carvalho Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Freitas Neto - 

OAB:21.882/MT, Rosa Maria Teixeira Mattar - OAB:OAB/MT 6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ítala Viana de Carvalho - 

OAB:24339, Renan Fernando Serra Rocha Santos - OAB:OAB/MT 

19.701, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748, Ulisses 

Rabaneda dos Santos - OAB:OAB/MT 8.948

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DRA. ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB/MT 6.911 (ADV. DA VÍTIMA - MARIA HELENA CRESQUI) E DR. 

ULISSES RABENEDA DOS SANTOS - OAB/MT 8.948 (ADV. DA AUTORA 

DO FATO - MIRIAN CLARA CARVALHO BRIANTI), PARA COMPARECEREM 

EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 30/11/2017 ÀS 09:30 HS, 

QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

CRIMINAL DA CAPITAL. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 751-30.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magu Transporte e Comércio Ltda - ME, 

Janaina Pereira Gonçalves, Odivaldo Pachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca da distribuição da 

carta precatória para inquirição das testemunhas Odivaldo Pachi, Morgana 

Oliveira Machado, Fernando José Doroteu e Celso Sidnei Kreuz, distribuída 

sob n.º 4668-83.2018.811.0007, bem como acerca da audiência de 

instrução designada para o dia 17/10/2018, às 13h30, no Juízo da Quarta 

Vara da Comarca de Alta Floresta - MT, para que tome(m) conhecimento e 

diligencie seu cumprimento (Súmula n. 273-STJ).

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITNER (REQUERENTE)

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002238-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NICE MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data 13/12/2018, Hora:09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504351-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

INDAJAIA GEORGE STEFANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Exequente 

para apresentar em Secretaria a via original da certidão, com fim de 

expedição de Precatório. Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. Reynaldo B. 

da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000589-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SAULO MARCIO LOUREIRO 

MARTINS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, querendo, se manifestar acerca dos 

documentos juntados pelo autor com a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503473-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503473-63.2014.8.11.0001. REQUERENTE: CENITA MARIA BERTOLDO 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI (ADVOGADO(A))

ELCIO REIS NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA OAB - 488.863.511-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002781-02.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ELCIO REIS NEGREIRO 

REPRESENTANTE: CLAUDIA IZABEL DA SILVA REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Certifique-se a secretaria o 

transito em julgado da sentença. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. 

Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de 

Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 

2º, caput, da Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000633-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000633-18.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016983-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIRDO DA SILVA (REQUERENTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo 

discriminado do crédito indicando o total do valor exequendo, nos exatos 

termos da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se a parte 

executada para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501251-59.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

AILTON LOPES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501251-59.2013.8.11.0001. REQUERENTE: AILTON LOPES SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001783-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001783-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora novamente para emendar a inicial juntando aos autos planilha de 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002266-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002266-30.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e a certidão objeto dessa ação, com selo de autenticidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003141-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA DE OLIVEIRA LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003141-68.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LIGIA DE OLIVEIRA LACERDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). LÍGIA DE OLIVEIRA 

LACERDA DOS SANTOS, pessoa idosa, ajuizou ação cominatória na qual 

a parte reclamante postula o fornecimento contínuo do medicamento 

Ursacol 300mg (Ácido Ursadeoxicólico), não disponibilizado pelas 

portarias do SUS. O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

informou que o fármaco não está incluído na lista de Assistência 

Farmacêutica do SUS e que a Portaria n° 172/2010/GBSES foi revogada 

pela Portaria n° 139/2015/GBSES, e, alternativamente, o SUS oferece 

outras opções de tratamento (Id. 4492320). Verifica-se nos autos que: 1) 

O paciente já vinha recebendo a medicação prescrita por força da 

revogada Portaria 172/2010/GBSES, conforme comprova pelos 

documentos juntados no ID 4480184, págs. 10 e 11; e 2) E com o uso do 

medicamento houve melhoras dos níveis laboratoriais e foi comprovada a 

lentificação da progressão da doença. A tutela de urgência foi deferida 

pelo Juízo. A parte reclamante informa que o medicamento já esta sendo 

disponibilizado pela parte reclamada (id. 5843622 e 5843635) Citado, o 

reclamado não compareceu na audiência de conciliação, e não apresentou 

contestação. Contudo, não lhe são aplicados os efeitos da revelia diante 

da indisponibilidade do interesse público, conforme o artigo 345, inciso II, 

do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que 

lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de medicamento, a 

necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, é o mesmo que 

desconsiderá-lo como pessoa humana. Ressaltando que se trata de direito 

fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e assegurar 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção e à 

recuperação da saúde. Ademais, o direito à saúde consubstancia-se em 

direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS 

deve prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas 

que necessitam. Ademais, verifica-se que a parte reclamante é pessoa 

idosa, que deve receber a proteção integral do Estado, nos termos da Lei 

n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos). 

Na espécie, o autor mantinha uso do medicamento até o encerramento da 

dispensação, segundo o relatório médico. Embora o relatório médico 

acostado não aponte especificamente que todos os medicamentos 

disponíveis na rede pública foram inexitosos para o tratamento, é fato que 

tal medicamento já vinha sendo dispensado pelo Estado de Mato Grosso, 

em razão da Portaria 172, deixando de sê-lo com a revogação da 

mencionada Portaria. Extrai-se dos autos que a parte reclamante: 1º) 

trouxe relatório médico, a qual detalha os medicamentos usados e a 

melhora com o medicamento solicitado, bem como não há indicação de 

substituição do medicamento requerido por nenhum outro (Enunciado 58 - 

aprovado na segunda Jornada de Direito da Saúde – CNJ); 2º) trouxe 

orçamentos do medicamento, comprovando a competência deste Juízo 

(Enunciado 47 da Jornada de Saúde Pública); e 3º) trata de reclamante 

idoso; 4º) a requerente comprovou a necessidade do uso do medicamento 

pleiteado, conforme prescrição e exames médicos. Vastos são os 

entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o direito à saúde 

sobreleva às questões orçamentárias e tratamentos e medicamentos 

padronizados, não podendo o Poder Público deixar de fornecer o que 

recomendado por médico, com a justificativa da necessidade de controle 

de gastos, de previsão de despesas e da racionalização da prescrição, 

quando demonstrada a necessidade da medida (Precedentes do TJMT, AI, 

103824/2008, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara 

Cível, DJE 09/02/2009). Até porque negar à paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, é o 

mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que se 

trata de direito fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Neste sentido, segue jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 

SÓDICA INJETÁVEL SERINGA 80mg - FORNECIMENTO Autora acometida 

de trombofilia, fazendo uso de medicamento de uso contínuo. Preliminar de 

cerceamento de defesa afastada. Ausentes contradições ou omissões 

significativas e somente saneáveis através de perícia, é possível o 

julgamento antecipado do feito. Mérito - Necessidade do uso atestada em 

prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário contestar. Autora 

hipossuficiente. Inadmissível a recusa de fornecimento. Dever 

constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos 

termos do art. 196, da Constituição Federal. Diante da parcimônia ou 

omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não 

expressa qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder 

Executivo. Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do 

art. 23, II, da Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio da 

reserva do possível. Inteligência do art. 196, da Constituição Federal. 

Sentença confirmada. Negado provimento aos recursos. (APL 

40035645120138260037 SP 4003564-51.2013.8.26.0037. Relator(a): 

Djalma Lofrano Filho. Julgamento: 28/01/2015. Órgão Julgador: 13ª Câmara 

de Direito Público. Publicação: 23/02/2015). MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR - Paciente com quadro de trombose venosa 

profunda - Requer liminar que determine ao requerido o imediato 

fornecimento de 90 ampolas do medicamento "CLEXANE 40mg/0,4ml 

(enoxaparina sódica) à impetrante, independentemente de licitação, a ser 

ministrado nos primeiros 03 meses de gravidez, como assim a renovação 

da medida - No mérito, pugna pela concessão da ordem, determinando o 

fornecimento do referido medicamento a cada 03 meses até o termino da 

gravidez e, em virtude de solicitação médica, até 03 meses após o parto. 

(MS 89997/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO). Cumpre destacar 

que a ausência na lista de medicamentos do SUS não obsta o 

fornecimento da medicação desde que justificada à excepcionalidade da 

dispensação. Além disso, analisando a questão jurídica posta, na ótica do 

Estatuto do Idoso, tem-se que a proteção integral e a absoluta prioridade 

catalogada como direitos fundamentais dessas pessoas, com amparo 

constitucional no artigo 230 da CF, impõe ao Estado uma obrigação 

positiva de desenvolvimento de ações, no sentido de que as políticas 

públicas que atinjam referidos cidadãos destinatários dessa proteção 

diferenciada sejam somente ampliadas, jamais reduzidas, sob pena de 

afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e das normas 

constitucionais. Diante do exposto, , RATIFICA-SE a liminar, e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

reclamada a fornecer a parte reclamante o medicamento Ácido 

Ursadeoxicólico 300mg, nos termos da prescrição médica, devendo ser 

cumprido o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça. E, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015. Intime-se o representante judicial da Fazenda e o responsável pela 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica para conhecimento e adoção 

imediata das providências pertinentes à dispensação. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 02 de outubro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000313-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA GRIGOLETO GIRALDELLI (EXEQUENTE)

MONICA HELENA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000313-65.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA ELENA GRIGOLETO 

GIRALDELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc, Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 
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9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de execução de título judicial, na qual a parte exequente postula 

o pagamento de quantia certa determinada em sentença prolatada por este 

Juízo, no valor atualizado de R$ 2.763,97 (dois mil setecentos e sessenta 

e três reais e noventa e sete centavos), incluídos a condenação (R$ 

2.487,58) e os honorários de sucumbências (R$ 248,75), consoante 

planilha de cáculo anexo. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, 

concordando com o valor indicado pela parte exequente (id. 13855944). In 

casu, a Turma Recursal Única fixou honorários sucumbenciais em 10% 

(quinze por cento), já calculado no valor acima especificado. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela parte exequente no 

valor total de R$ 2.487,58 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), referentes a condenação, e, os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor de R$ 248,75 

(duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários 

sucumbenciais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001632-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JACKELINE TRAGE LANZA (REQUERENTE)

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001632-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANNA JACKELINE TRAGE 

LANZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer objetivando o 

recebimento mensal do medicamento “Enoxaparina Sódica 40 mg” durante 

toda gestação até 02 (dois) meses após o parto, conforme prescrição 

médica. Alega a requerente que está grávida, aos 06 (seis) meses de 

gestação, com diagnóstico de síndrome antifosfolípide e recebeu 

prescrição da medicação solicitada. Por não ter recursos para arcar com 

os custos do tratamento e não encontrar o fármaco na rede pública 

recorreu à Ouvidoria de Saúde do Município de Cuiabá e à Ouvidoria Geral 

do SUS/MT, sem êxito, já que o medicamento não é contemplado pelos 

protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS). Compulsando os autos, 

verifica-se que a tutela de urgência foi deferida (ID. 8830749), cuja 

decisão foi cumprida por meio de bloqueio judicial (id. 9772673). Citados, 

os requeridos apresentaram defesa. Passa-se à apreciação. Analisando o 

caso em comento, extrai-se que a requerente necessita do tratamento sob 

pena de complicações na gestação. A Enoxaparina fornecida para a 

gestante em verdade alberga o direito fundamental do nascituro à vida, 

que nos termos da CF e do ECA goza de proteção integral desde sua 

concepção. A requerente comprovou a necessidade do uso do 

medicamento pleiteado, conforme prescrição e exames médicos, e que a 

prescrição do medicamento Enoxaparina 40 mg é do princípio ativo 

(desvinculado de laboratório específico). Vastos são os entendimentos 

jurisprudenciais no sentido de que o direito à saúde sobreleva às 

questões orçamentárias e tratamentos e medicamentos padronizados, não 

podendo o Poder Público deixar de fornecer o que recomendado por 

médico, com a justificativa da necessidade de controle de gastos, de 

previsão de despesas e da racionalização da prescrição, quando 

demonstrada a necessidade da medida (Precedentes do TJMT, AI, 

103824/2008, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara 

Cível, DJE 09/02/2009). Até porque negar à paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, é o 

mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que se 

trata de direito fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Neste sentido, segue jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 

SÓDICA INJETÁVEL SERINGA 80mg - FORNECIMENTO Autora acometida 

de trombofilia, fazendo uso de medicamento de uso contínuo. Preliminar de 

cerceamento de defesa afastada. Ausentes contradições ou omissões 

significativas e somente saneáveis através de perícia, é possível o 

julgamento antecipado do feito. Mérito - Necessidade do uso atestada em 

prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário contestar. Autora 

hipossuficiente. Inadmissível a recusa de fornecimento. Dever 

constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos 

termos do art. 196, da Constituição Federal. Diante da parcimônia ou 

omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não 

expressa qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder 

Executivo. Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do 

art. 23, II, da Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio da 

reserva do possível. Inteligência do art. 196, da Constituição Federal. 

Sentença confirmada. Negado provimento aos recursos. (APL 

40035645120138260037 SP 4003564-51.2013.8.26.0037. Relator(a): 

Djalma Lofrano Filho. Julgamento: 28/01/2015. Órgão Julgador: 13ª Câmara 

de Direito Público. Publicação: 23/02/2015). MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR - Paciente com quadro de trombose venosa 

profunda - Requer liminar que determine ao requerido o imediato 

fornecimento de 90 ampolas do medicamento "CLEXANE 40mg/0,4ml 

(enoxaparina sódica) à impetrante, independentemente de licitação, a ser 

ministrado nos primeiros 03 meses de gravidez, como assim a renovação 

da medida - No mérito, pugna pela concessão da ordem, determinando o 

fornecimento do referido medicamento a cada 03 meses até o termino da 

gravidez e, em virtude de solicitação médica, até 03 meses após o parto. 

(MS 89997/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO). Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e DETERMINA-SE o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG pelos requeridos à paciente ANNA 

JACKELINE TRAGE LANZA, nos termos da prescrição médica, conforme o 

Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Determina-se à autora que promova a juntada da 

certidão de nascimento da criança para fins de prestação de contas e 

arquivamento do processo. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000433-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000433-74.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JABES ALBERTO DIAS ajuizou a 
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ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou nos processos nº 581-74.2012.811.0046; nº 279-11.2013.811.0046; 

nº 2610-34.2011.811.0046; nº 3335-18.2014.811.0046; nº 

3 3 4 7 - 3 2 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º  3 9 1 2 - 9 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º 

1 0 0 0 - 2 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º  4 7 3 - 2 1 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º 

2658-90.2011.811.0046, todos em tramite junto a juízo da 1ª e 2ª Varas da 

Comarca de Comodoro-MT, almejando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 11.940,55 (onze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e 

cinco centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado não se opôs a execução e pugnou pelo 

prosseguimento e homologação do valor (Id. 13836176). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 11.940,55 (onze mil, novecentos 

e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos honorários 

de defensor dativo do processo nº 581-74.2012.811.0046; nº 

2 7 9 - 1 1 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º  2 6 1 0 - 3 4 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º 

3 3 3 5 - 1 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º  3 3 4 7 - 3 2 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º 

3 9 1 2 - 9 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º  1 0 0 0 - 2 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  n º 

473-21.2007.811.0046; nº 2658-90.2011.811.0046, em trâmite junto a juízo 

da 1ª e 2ª Varas da Comarca de Comodoro-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1ª e 2ª Varas da Comarca de Comodoro-MT, acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MIGUEL ALVES CEZAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000530-74.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MIGUEL ALVES CEZAR 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de ‘ação declaratória de transferência de propriedade 

de veículo automotor’ alegando que: “vendeu uma CAMIONETE D-20, 

1985/1985, PLACA JXZ 0021 , RENAVAM 130732354, COR AZUL, a uma 

determinada pessoa, do qual não sabe informar o nome e endereço. No 

momento da venda foi preenchido o recibo DUT, contudo, esta pessoa não 

fez a transferência do documento para seu nome junto ao DETRAN.” 

Assim, requer seja declarada a negativa de propriedade do bem e a 

inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e 

multas, incidentes sobre o mesmo após a data da venda (2008). Citados, 

os requeridos não compareceram à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Não se aplica os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015 (antigo art. 320, II). Passa-se ao julgamento. 

Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito por se tratar de 

autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora de 

responsabilidade pela higidez dos registros dos veículo. Rejeita-se a 

alegação de ausência de interesse de agir, eis que a requerente pretende 

obter a baixa do registro do citado veículo a fim de eximir-se do pagamento 

dos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o mesmo. 

Igualmente, não há o que se falar em litigância de má-fé, pois não estão 

caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo razão para a 

aplicação das penas por litigância de má-fé. Rejeitam-se as preliminares 

invocadas pela parte reclamada. Quanto as demais preliminares, 

dessume-se que estão umbilicalmente ligada ao mérito da causa, razão 

pela qual será julgada junto com o mérito. No caso, o requerente almeja a 

declaração de negativa de propriedade do bem e a inexigibilidade dos 

encargos tributários e multas incidentes sobre o bem após meados de 

2008, data da suposta tradição. O Código Brasileiro de Trânsito informa 

que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de 

trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade. Acerca 

das incumbências dos contratantes, prescreve o artigo 134 da Lei nº 

9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise do dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 

da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da alienação do 

bem junto ao órgão de trânsito. Ainda, vale transcrever o que dispõe o § 

1º do art. 123 da mesma lei: “Art. 123. [...] § 1º No caso de transferência 

de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Assim, a obrigação de fazer a transferência de 

veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve 

antes pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não 

podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN/MT ou ao Estado, 

sob pena de incidir em ilegalidade, de forma que, o pedido 

consubstancia-se em uma relação contratual entre particulares que deve 

ser resolvida na vara cível comum. Desse modo, compete ao novo 

proprietário realizar a transferência do veículo e ao requerente comunicar 

ao órgão de trânsito a venda no prazo estipulado para que tal alienação 

tenha força em relação a terceiros. O que o faz responsável é, em 

verdade, a não comunicação da transferência junto ao DETRAN/MT, 

assumindo a responsabilidade pela desídia do seu proceder. A seu turno o 

art. 373, inciso I, do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito, o mero boletim de ocorrência, por unilateral, não 

consubstancia prova suficiente a corroborar a versão inicial. No caso dos 

autos, o requerente sequer apresentou prova que permita aferir a tradição 

do bem móvel, tampouco apontou dados mínimos que possam identificar o 

suposto comprador, muito menos forneceu informações sobre o alegado 

negócio jurídico. Ou seja, a ausência da prova documental com elementos 

mínimos sobre o negócio jurídico inviabiliza até a produção da prova 

testemunhal sobre os fatos, porquanto a prova testemunhal não tem o 

condão de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Desse 

modo, o fato do requerente não ter realizado a comunicação de venda ao 

órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo legal, ou comprovado a 

alienação do bem e sua consequente tradição elimina a possibilidade de 

desoneração dos débitos, nos moldes preceituados no art. 134, do CTB. 

De mais a mais, como o veículo aparentemente não está mais em 

circulação o requerente, ainda que não tenha comprovado o alegado, 

poderá se valer da recente da alteração da Resolução nº 661/2017 que 

acrescentou o Art. 6º-B na Resolução nº 11/1998 (Art. 6º-B O pedido de 

baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 

10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais 

de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, 

e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser 

deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do 

Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por 

autenticidade.). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Por fim, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003256-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN CARLA DE CAMPOS SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003256-55.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIAN CARLA DE CAMPOS 

SIMOES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, IBFC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamenta-se e decide-se. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer que CRISTIAN CARLA DE 

CAMPOS promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, na qual pretende 

sejam os requeridos compelidos a realizarem o exame de avaliação 

didática previsto no EDITAL n.º 01/2017, de 03 de julho de 2017 (que rege 

o certame para cargo de Professor da Educação Básica – Perfil 

Profissional História), em dia diferente do eleito pela comissão 

organizadora, haja vista sua crença religiosa (membro da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia). Em síntese, afirma que congrega a religião adventista e 

“tem por princípio primordial a 'guarda do sábado'; razão pela qual 

necessita que a sua Avaliação Didática ocorra após o por do sol do dia 02 

dezembro; ou em qualquer horário dos dias 03 e 10 de dezembro.”. A 

tutela de urgência foi deferida para determinar que os requeridos 

possibilitassem à candidata realizar a sua avaliação didática no dia 03 de 

dezembro de 2017, a partir das 13h, no mesmo local já designado. 

Destaca a contestação do segundo requerido que a liminar foi cumprida. 

Ambos requeridos são legitimados passivos haja vista que embora se 

trate de aplicação de regra editalícia a execução da ordem é efetivada 

pela pessoa jurídica que obteve a delegação da administração. Desse 

modo rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Quanto ao mérito, a 

compreensão que se tem do art. 5º, VIII, da Constituição da República , o 

qual assegura o direito fundamental à liberdade de culto, permite seja 

deferido à candidata que congrega religião que guarda o sábado como dia 

sagrado data diferenciada. A solução harmoniza-se com a plena aplicação 

do princípio da igualdade substancial que permite sejam tratados com 

distinção os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Exigir 

que a candidata realize prova em data que impede o exercício dos 

costumes que condizem com a sua religião impõe um tipo de exclusão, 

seja em razão da ausência de liberdade para professar sua fé, seja ante a 

impossibilidade de participar do certame. Para compatibilizar os direitos 

fundamentais à isonomia e liberdade de culto convém que a administração 

encontre solução que permita a efetiva participação de todos, seja 

determinando datas alternativas ou agendando a atividade para dia neutro. 

Verificada conduta que viola o direito a liberdade religiosa é possível o 

controle judicial do ato administrativo para assegurar a efetiva participação 

da candidata excluída, sem qualquer afronta a princípios constitucionais. A 

matéria posta conta com farta jurisprudência favorável ao pleito. A 

propósito: Ementa: ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. 

CANDIDATA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. REALIZAÇAÕ DA PROVA EM 

HORÁRIO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 1. Orientação jurisprudencial 

assente nesta Corte a de que os membros da igreja Adventista do Sétimo 

Dia tem direito à realização de prova de concurso vestibular em período 

diferenciado, em razão do direito fundamental da liberdade de crença 

religiosa. 2. Remessa oficial não provida. TRF-1 - REMESSA EX OFFICIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA REOMS 00090127620144013300 

0009012-76.2014.4.01.3300 (TRF-1) - Data de publicação: 23/05/2017. 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. CANDIDATO MEMBRO DA 

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. CURSO DE FORMAÇÃO. AULAS E 

ATIVIDADES MARCADAS PARA OS DIAS DE SÁBADO. LEI ESTADUAL N. 

12.129-A/1993. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo 

Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015 . III - A Lei Estadual n. 12.129-A/1993 prevê que as 

provas de concurso público no âmbito do Estado do Ceará sejam 

realizadas no período de domingo a sexta-feira de 08:00 às 18:00 horas, 

razão pela qual é legítima a recusa do candidato em participar de 

atividades relacionadas à 3ª etapa do concurso quando previstas para o 

período de guarda religiosa, cabendo a Administração providenciar 

alternativas para fins de presença ou realização de provas. V - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. STJ - 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA AgInt 

no RMS 42828 CE 2013/0174566-2 (STJ) - Data de publicação: 

09/06/2017. Ante o exposto, ratifica-se a liminar e julga-se procedente o 

pedido para determinar aos requeridos que adotem as providências 

necessárias para possibilitar à candidata autora a realização de avaliação 

didática, relativa ao EDITAL n.º 01/2017, de 03 de julho de 2017 (que rege 

o certame para cargo de Professor da Educação Básica – Perfil 

Profissional História), no dia 03 de dezembro de 2017, a partir das 13h, no 

mesmo local já designado, e declara-se extinto o processo com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 02de outubro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001667-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEOVALDO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001667-62.2016.8.11.0001. REQUERENTE: LEOVALDO ALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$33.249,28 

(trinta e três mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito reais), 

conforme planilha de cálculo id. 10140416. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10140416) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10140416, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$33.249,28 (trinta e três mil duzentos e quarenta e 

nove reais e vinte e oito reais). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 02 de outubro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (REQUERENTE)

ARIADNE CHRISTINI SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000002-40.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JABES ALBERTO DIAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009, dispensa-se o relatório. JABES ALBERTO DIAS ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou nos processos nº 1750-69.2016.811.00442 - Códigos 426491; nº 

30211-85.2015.811.0042 – Código 424455; nº 10803-74.2016.811.0042 - 

Código 434647; nº 26356-98.2015.811.0042 - Código 420855; nº 

2201-94.2016.811.0042 - Código 426923; 12017-03.2016.811.0042 - 

Código 435776; nº 2646-49.2015.811.0042 - Código 388520; nº 

1729-93.2016.811.0042 - Código 462470; nº 26351-76.2015.811.0042 - 

Código 420850; nº 10823-65.2016.811.0042 - Código 434665; nº 

11216-24.2015.811.0042 - Código 406631; nº 30263-81.2015.811.0042 - 

Código 424505; nº 1737-70.2016.811.0042 - Código 426478; 

nº8078-15.2016.811.0042 - Código 432192; nº 8086-89.2016.811.0042 - 

Código 432200; nº 4597-44.2016.811.0042 - Código 429125; nº 

3412-68.2016.811.0042 - Código 427994, nº 26372-52.2015.811.0042 - 

Código 420872; nº 731-28.2016.811.0042 - Código 425554; nº 

11211-02.2015.811.0042 - Código 406626; nº 8086-89.2016.811.0042 - 

Código 432200; nº 4597-44.2016.811.0042 - Código 429125, nº 

3412-68.2016.811.0042 - Código 427884, todos em tramite junto a 10ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, almejando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 32.867,92.( trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais e noventa e dois centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o executado impugnou a execução, 

alegando excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, junta 

planilha de cálculos com no valor R$ 30.179,28 (trinta mil, cento e setenta 

e nove reais e vinte e oito centavos). (Id. 13114613) A parte Exequente 

manifestou concordância com o valor apresentado pelo executado, 

pugnando pela homologação. (ID. 13401149) Diante do exposto, 

JULGAM-SE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela 

Fazenda Pública, acolhe-se o excesso e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

30.179,28 (trinta mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos nº 

1750-69.2016.811.00442 - Códigos 426491; nº 30211-85.2015.811.0042 – 

Código 424455; nº 10803-74.2016.811.0042 - Código 434647; nº 

26356-98.2015.811.0042 - Código 420855; nº 2201-94.2016.811.0042 - 

Código 426923; 12017-03.2016.811.0042 - Código 435776; nº 

2646-49.2015.811.0042 - Código 388520; nº 1729-93.2016.811.0042 - 

Código 462470; nº 26351-76.2015.811.0042 - Código 420850; nº 

10823-65.2016.811.0042 - Código 434665; nº 11216-24.2015.811.0042 - 

Código 406631; nº 30263-81.2015.811.0042 - Código 424505; nº 

1737-70.2016.811.0042 - Código 426478; nº8078-15.2016.811.0042 - 

Código 432192; nº 8086-89.2016.811.0042 - Código 432200; nº 

4597-44.2016.811.0042 - Código 429125; nº 3412-68.2016.811.0042 - 

Código 427994, nº 26372-52.2015.811.0042 - Código 420872; nº 

731-28.2016.811.0042 - Código 425554; nº 11211-02.2015.811.0042 - 

Código 406626; nº 8086-89.2016.811.0042 - Código 432200; nº 

4597-44.2016.811.0042 - Código 429125, nº 3412-68.2016.811.0042 - 

Código 427884, todos em tramite junto a 10ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 10ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de 

outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ISAIAS ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000028-72.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ISAIAS ALVES DE SOUZA ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo nº 4257-74.2015.811.0062 – Código 110723, em 

tramite junto ao Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, almejando o 

recebimento do valor total atualizado de R$ 991,28 (novecentos e noventa 

e um reais e vinte oito centavos), conforme cálculo de atualização id. 

10129435. O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

não se opôs a execução e pugnou pelo prosseguimento e homologação 

do valor (Id. 13500346). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$ 991,28 (novecentos e noventa e um reais e vinte oito 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo nº 

4257-74.2015.811.0062 – Código 110723, em trâmite no Juizado Especial 

Criminal Unificado da Capital. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins 

de cancelamento. Expeça-se o necessário. Oficie-se ao juízo do Juizado 

Especial Criminal Unificado dessa Capital acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000983-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA MELO (EXEQUENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000983-06.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANO SILVA MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). JULIANO SILVA 

MELO propôs execução de título judicial, na qual a parte exequente postula 

o pagamento de quantia certa determinada em sentença, no valor 

atualizado de R$ 9.608,56 (nove mil seiscentos e oito reais e cinquenta e 

seis centavos), conforme planilha de cálculo– Id. 10311195. De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (Id. 12803060). O Exequente manifesta nos autos 

concordância com o cálculo apresentado pelo executado. (id. 13397180) 

Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os embargos oposto pelo 

Estado, e HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 8.778,04 (oito mil 

setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 
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necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. 

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002437-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002437-21.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos Código n.º 52630; Código n.º 

52621; Código n.º 52617; Código n.º 27745; Código n.º 52613; Código n.º 

52611; Código n.º 52616; Código n.º 52620; Código n.º 52754; Código n.º 

52614; Código n.º 26971; Código n.º 50117; Código n.º 50113; Código n.º 

50128; Processo n.º 89-61.2011.811.0032; todos em tramite junto ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste -MT, almejando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 33.388,80 (Trinta e três mil, 

trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado não se opôs a 

execução e pugnou pelo prosseguimento e homologação do valor (Id. 

13243567). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

33.388,80 (Trinta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo nos processos 

nos processos Código n.º 52630; Código n.º 52621; Código n.º 52617; 

Código n.º 27745; Código n.º 52613; Código n.º 52611; Código n.º 52616; 

Código n.º 52620; Código n.º 52754; Código n.º 52614; Código n.º 26971; 

Código n.º 50117; Código n.º 50113; Código n.º 50128; Processo n.º 

89-61.2011.811.0032; todos em tramite junto ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Rosário Oeste -MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste -MT, acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002388-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002388-77.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. I.S.MORAIS 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ajuizou a ação de título 

executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos 

processos Cód. 33732, 36718, 37005, 37569 e 25687, todos em tramite 

junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, almejando o 

recebimento do valor atualizado de 24.640,00 (vinte quatro mil seiscentos 

e quarenta reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, concordando com o 

valor indicado pela parte exequente (id. 12959737). Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de 24.640,00 (vinte quatro mil seiscentos e 

quarenta reais), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos Cód. 33732, 36718, 37005, 37569 e 25687, todos em tramite 

junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000628-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000628-93.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ENÉDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos nº 2481-66.2012.811.0087 - 

Código 83148, certidão 188-15 (7 URH) e Proc: 218-32.2010.811.0087 - 

Código 38024, certidão 189-15 (6 URH), todos em trâmite junto a Vara 

Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, almejando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 11.449,15 (onze mil quatrocentos e quarenta e 

nove reais, e quinze centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, 

concordando com o valor indicado pela parte exequente (id. 12955857). 

Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de 11.449,15 (onze mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais, e quinze centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos nº 2481-66.2012.811.0087 - 

Código 83148, certidão 188-15 (7 URH) e Proc: 218-32.2010.811.0087 - 

Código 38024, certidão 189-15 (6 URH), todos em trâmite junto a Vara 

Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 
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40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018961-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (EXEQUENTE)

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018961-07.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSE GUILHERME JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSE GUILHERME JUNIOR ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo nº 950-50.1993.811.0041 - Código 51585, em trâmite 

junto a Vara Esp. da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento do valor atualizado de R$ 6.859,67 

(seis mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte 

executada manifesta nos autos, concordando com o valor indicado pela 

parte exequente (id. 12455810). Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 6.859,67 (seis mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), referente aos honorários de defensor dativo 

no processo nº 950-50.1993.811.0041 - Código 51585, em trâmite junto a 

Vara Esp. da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Esp. da Ação Civil Pública e 

Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500886-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

WILLCKERSON ADRIANO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500886-68.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILLCKERSON ADRIANO 

CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de execução de 

título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia 

certa determinada em sentença, no valor atualizado R$ 65.488,54 

(sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), consoante planilha de cálculo id. 9313030. De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte 

executada não se manifestou. Passa-se ao julgamento. A parte exequente 

apresentou o cálculo (id. 9313030) em conformidade com a sentença. Em 

que pese o valor apresentado pela parte exequente ser superior ao da 

competência do Juizado da Fazenda Pública, verifica-se que se trata de 

cumprimento de sentença, de modo que o crédito principal não supera o 

teto dos Juizados. ESTADO DE MATO GROSSO (...) SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 - Recurso Inominado nº 

0013925-97.2011.811.0001 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - Recorrente: BANCO FIBRA S/A - Recorrida: DEOLINDA DE 

OLIVEIRA - RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR CORRETO – 

COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. (...) VALOR DA 

EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS. O art. 3º, § 3º, c/c art. 39 da Lei n. 9.099/95, dispõe acerca do 

limite de quarenta salários mínimos ao valor da causa quando do 

ajuizamento da demanda. O mesmo não ocorre para o cumprimento da 

sentença, de modo que, no valor fixado na condenação, além dos juros 

incide a correção monetária, podendo superar o teto dos Juizados 

Especiais Cíveis. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

139259720118110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 02/07/2014) 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos, o valor de R$ 65.488,54 (sessenta e quatro mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) referentes a 

condenação. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501345-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ANDREIA PIMENTA ANDO (EXEQUENTE)

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501345-70.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA PIMENTA ANDO 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório 

(conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). ANDRÉIA PIMENTA ANDO propôs execução de título 

judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa 

determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 14.141,40 (quatorze 

mil e cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme planilha 

de cálculo– Id. 12154126. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O executado, embora intimado, deixou de se 

manifestar, conforme certificado nos autos (ID: 14685534). Registre-se 

que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes 

da intimação da parte executada, in casu, o id. nº 12154126, pois a partir 

daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 
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total de R$ 14.141,40 (quatorze mil e cento e quarenta e um reais e 

quarenta centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003038-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES (ADVOGADO(A))

MARILENE ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003038-27.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILENE ALVES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se 

o relatório. MARILENE ALVES ajuizou a ação de título executivo fundado 

em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos nº 

13334-64.2013.811.0002 - Código 316969, em tramite junto a 1ª Vara 

Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande-MT, almejando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 29.335,00 (vinte e nove mil, 

trezentos e trinta e cinco reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o executado impugnou a execução, 

alegando erro de cálculo e requereu a redução do valor para o montante 

que entende correto, qual seja, R$ 26.401,05 (vinte e seis mil, 

quatrocentos e um reais e cinco centavos). (Id. 12167795 - Pág. 4) A 

parte Exequente manifestou concordância com o valor apresentado pelo 

executado, pugnando pela homologação. (ID. 12320368). Diante do 

exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos 

pela Fazenda Pública, e HOMOLOGA-SE o valor R$ 26.401,05 (vinte e seis 

mil, quatrocentos e um reais e cinco centavos), referente aos honorários 

de defensor dativo no processo nº 13334-64.2013.811.0002 - Código 

316969, em tramite junto a 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca 

de Várzea Grande-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1ª Vara 

Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003318-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003318-95.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIEL LIBARDI DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança de honorários periciais objetivando o recebimento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) referente a honorários periciais arbitrados no 

processo nº 23544-28.2011.811.0041 (Cód. 727656), em trâmite na 9º 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, conforme se infere das Certidões 

de Crédito coligidas no Id. 11016393. Citado, o executado apresentou 

defesa, que foi devidamente impugnada. Passa-se à decisão. Nâo há 

como acolher os embargos à execução dos honorários periciais, haja 

vista o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que incumbe ao Estado o pagamento dos honorários periciais se 

advindos de ação em que a parte vencida era beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. A propósito, esse é o teor do julgado abaixo colacionado 

extraído da Corte estadual. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

HONORÁRIOS PERICIAIS -SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA -RESPONSABILIDIDADE DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE DO 

PAGAMENTO DIRETO E IMEDIATO - EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 730 

DO CPC - RECURSO PROVIDO. Quando se trata da Fazenda Pública os 

créditos decorrentes de decisão judicial estão sujeitos ao rito do disposto 

no art. 730, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de verba de 

natureza alimentar, o que se observará o art. 100, § 1°, da Constituição 

Federal. (AI 14990/2011, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2011, Publicado no DJE 

29/07/2011). Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os Embargos à 

Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos honorários periciais 

arbitrados no processo nº 23544-28.2011.811.0041 (Cód. 727656), em 

trâmite na 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Expeça-se o necessário 

Oficie-se ao juízo da 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 313, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Cláudia Beatriz 

Schmidt, por intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab. datado de 27.09.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de outubro de 2018, a servidora 

Gabriele Cervigni Martins, matrícula 35170 portadora da Cédula de 

Identidade RG - 509067232 SSP-SP cadastrada no CPF 401.844.548-24, 

do cargo de Assessora de Gabinete I, da 2ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 312, DE 02 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Cláudia Beatriz 

Schmidt, por intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab. datado de 27.09.2018, 

resolve;
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Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de outubro de 201 8, a servidor a 

Vanessa Alves dos Santos Dalberto , matrícula 27059, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 17918251 SSP-MT, cadastrad a no CPF 

032.646.821-84, do cargo de Assessora Técnica Jurídica, da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 847025 Nr: 10526-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo intimando a parte autora para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0726177-41.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Elza Maria Gonçalves do Prado, matrícula nº 3260, Oficial 

de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com lotação 

nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de e 

01.09.2013 a 01.09.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade a servidora Elza Maria Gonçalves do Prado, matrícula nº 

3260, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com lotação nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao 

quinquênio de e 01.09.2013 a 01.09.2018, condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719922 Nr: 963-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:MT/9069-A

 CERTIFICO que, o Executado efetuou o pagamento das Custas Judiciais e 

Taxa Judiciária no valor de R$ 576,70 ( Guia de Recolhimento nº 

71144.303.08.2018-0), conforme comprovantes de fls.88/89 e até a 

presente data NÃO foi comprovado nos autos o pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 152,86, devidamente 

intimada pelo DJE nº10325 em 28/08/2018 (fls.86). Outrossim, INFORMO ao 

Cartório do Distribuidor para que proceda a devida anotação de 

AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º 

do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816123 Nr: 1592-34.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIFICO que, a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária - PRO-RATA no valor de R$ 292,00( Guia de 

Recolhimento nº 03090.303.09.2018-0), conforme comprovantes de 

fls.142/143, e até a presente data NÃO foi comprovado nos autos o 

pagamento das custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 

30,11, devidamente intimada pelo DJE nº10325 em 28/08/2018 (fls.139.) 

Outrossim, INFORMO o Cartório do Distribuidor para a devida anotação de 

AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º 

do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 15618-67.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 15618-67.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSE MACHADO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Machado da Silva, CNPJ: 

3898525000184Inscrição Estadual: 13102253-9, brasileiro(a), atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 530,69

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1770,99

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 578,20

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435504 Nr: 4172-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T R PEREIRA COMERCIO, TEREZINHA 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 4172-47.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: T R PEREIRA COMERCIO e TEREZINHA RODRIGUES 

PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): T R Pereira Comercio, CNPJ: 

01710288000150, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Terezinha Rodrigues Pereira, Cpf: 52213315191, 

brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,23

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40750 Nr: 757-47.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CARLOS & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 757-47.1996.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: OLIVEIRA CARLOS & SILVA LTDA

INTIMANDO: Executados(as): Oliveira Carlos & Silva Ltda, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 242,64

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 273,66

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,17

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.
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Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83794 Nr: 19105-45.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 19105-45.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA PERES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Helena Peres, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 373,73

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 220,39

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 113,44

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721549 Nr: 2568-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPILHATEC COM. DE PEÇAS PARA 

EMPILHADEIRAS, ALVENIZ BENITO PRIETO CIRULLO, LEANDRO PRIETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2568-46.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: EMPILHATEC COM. DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS 

e ALVENIZ BENITO PRIETO CIRULLO e LEANDRO PRIETTO

INTIMANDO: Executados(as): Empilhatec Com. de Peças Para 

Empilhadeiras, CNPJ: 10674951000108Inscrição Estadual: 133680452, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Alveniz Benito Prieto Cirullo, Cpf: 30726115053, Rg: 

2242199 Filiação: Benito Casiano Prieto e Pura Concepcion Cirullo, data de 

nascimento: 19/07/1947, brasileiro(a), natural de Uruguai-, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,83

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81459 Nr: 16751-47.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR VIEIRA CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 16751-47.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ADEMAR VIEIRA CASTELHANO

INTIMANDO: Executados(as): Ademar Vieira Castelhano, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 287,16

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,83

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 233,24

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821875 Nr: 3556-62.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe GazolaVieira Marques 

- OAB:, Rubens Gaspar Serra - OAB:

 CERTIFICO que, a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 480,93( Guia de Recolhimento nº 

15570.303.09.2018-0), conforme comprovantes de fls.93/95, e até a 

presente data NÃO foi comprovado nos autos o pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 30,11, devidamente 

intimada pelo DJE nº10313 em 10/08/2018 (fls.88.) Outrossim, INFORMO o 

Cartório do Distribuidor para a devida anotação de AVERBAÇÃO, às 

margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 

012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749041 Nr: 7278-75.2014.811.0003

 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: MARINETE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 CERTIFICO que, a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 454,58( Guia de Recolhimento nº 

77161 e 77162.303.08.2016-3), conforme comprovantes de fls.168/175, e 

até a presente data NÃO foi comprovado nos autos o pagamento das 

custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 60,22(valor 

atualizado), devidamente intimada pelo DJE nº 9732 em 10/03/2016 

(fls.143.) Outrossim, INFORMO o Cartório do Distribuidor para a devida 

anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438940 Nr: 7607-29.2010.811.0003

 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: MARTIM WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANTONIO GASPARINI, JUREMA 

GENTILINI GASPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 7607-29.2010.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARTIM WALDOW

PARTE REQUERIDA: VITAL ANTONIO GASPARINI e JUREMA GENTILINI 

GASPARINI

INTIMANDO: Requerido(a): Jurema Gentilini Gasparini, Cpf: 39616282115, 

Rg: 543.876, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

Requerido(a): Vital Antonio Gasparini, Cpf: 21341036987, Rg: 98.241 SSP 

MT, brasileiro(a), casado(a), agricultor, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006021-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI NELSON HACK (EXECUTADO)

WILMA HACK (EXECUTADO)

HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006021-56/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequentes: 

Dionísio de Souza Filho e Outra. Executados: H.M. Indústria e Comércio 

Ltda – EPP e Outros. Vistos, etc. DIONÍSIO DE SOUZA FILHO e SILMA 
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NEVES DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

H.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, ARI NELSON HACK e WILMA HACH, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 5 (cinco) dias emendar a inicial, carreando 

aos autos declaração de imposto de renda de ambos os exequentes, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007401-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR APARECIDO DA SILVA (RÉU)

FARMACIA MINEIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007401-17/2018 Ação: Cobrança Autor: Itau Unibanco S/A. Réus: 

Farmárcia Mineira Ltda – ME e Outro. Vistos, etc. ITAU UNIBANCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança” em desfavor de FARMÁRCIA MINEIRA LTDA – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, e VALMIR APARECIDO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, inserindo 

a fundamentação jurídica dos pedidos, eis que ausente nos autos, 

conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007548-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE PEREIRA DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007548-43/2018 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher. Ré: Daniele Pereira de Alencar Miranda. Vistos, etc. CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de DANIELE PEREIRA DE ALENCAR MIRANDA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, inserindo a fundamentação 

jurídica dos pedidos, eis que ausente nos autos, conforme dispõe o artigo 

319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007699-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN APARECIDA DE MATOS ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007699-09/2018 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher. Ré: Mirian Aparecida de Matos Alves. Vistos, etc. CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de MIRIAN APARECIDA DE MATOS ALVES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, inserindo a fundamentação 

jurídica dos pedidos, eis que ausente nos autos, conforme dispõe o artigo 

319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007826-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

QUELY APARECIDA MENDES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007826-44/2018 Ação: Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos 

Morais Autor: Espólio de Divino Borges Alves. Réus: Banco GMAC S/A e 

Outro. Vistos, etc. ESPÓLIO DE DIVINO BORGES ALVES, representando 

por QUELY APARECIDA MENDES ALVES, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária c/c Danos Morais” em desfavor de BANCO GMAC S/A e 

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A, pessoas 

jurídicas de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando a parte 

autora correta e completamente, eis que os dados se encontram 

incompletos, especificamente no que tange ao Código de Endereçamento 

Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) carreando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária 

gratuita (IR, holerite e afins), bem como declaração de hipossuficiência, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; c) juntando aos autos o comprovante de endereço no qual a autora 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; d) carreando aos autos, cópia da apólice de seguro, eis 

que indispensável à propositura da demanda (art. 320, CPC); e) 

acostando, novamente, os documentos de (fls. 20 e fl. 27 – 

correspondências ID 15353082 e ID 15353083) eis que ilegíveis (turvos) 

(art. 320, CPC). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008266-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)
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ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (EXECUTADO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008266-40.2018/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Itaú Unibanco S/A. Executados: Jeronimo & Jeronimo Junior 

Ltda e Outros. Vistos, etc. ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA 

(VILA RICA MOTORS), pessoa jurídica de direito privado, ADIRCEU 

CARLOS JERÔNIMO JUNIOR e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando a parte 

exequente correta e completamente, eis que os dados se encontram 

incompletos, especificamente no que tange ao Código de Endereçamento 

Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) recolhendo as custas e taxas, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 1° de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008270-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008270-77/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Ricardo da Silva 

Viana. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e Outros. Vistos, 

etc. RICARDO DA SILVA VIANA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica 

de direito privado, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA e JAMES MATTHEW MERRILL, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de liquidação de sentença, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando as partes correta e 

completamente, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal dos 

requeridos (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil 

e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) carreando documentos 

legíveis e indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: 

documento que comprove a legitimidade ativa do autor para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, 

transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes), eis que 

ausentes tais documentos nos autos, nos termos do art.320, do CPC; c) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente atualizada, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; d) juntando aos autos demonstrativo de débito atualizado(art.320, 

CPC); e) indicando o correto valor da causa, nos termos do artigo 319, 

inciso V, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006854-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LAZARO DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON AUGUSTO BRITO (RÉU)

IRACI DE OLIVEIRA BRITO (RÉU)

Outros Interessados:

HELIO CAVALCANTE COSTA (CONFINANTES)

JULIANO MARINHO LEDUINO (CONFINANTES)

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006854-74/2018 Ação: Usucapião Autores: Lazaro de Sousa Borges e 

Outra. Réus: Iraci de Oliveira Brito e Outro. Vistos, etc. LAZARO DE 

SOUSA BORGES e LAURA RUSIS DE SOUZA CASTRO, com qualificação 

nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” 

em desfavor de IRACI DE OLIVEIRA BRITO e ODILON AUGUSTO DE BRITO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. Compulsando detidamente os autos verifica-se que 

ausentes documentos indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D 

O: Intime-se, através de seu bastante procurador, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo 

Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: a) qualificando 

os réus e confinantes de forma correta e integral (especificamente no que 

tange ao endereço dos réus, eis que tal diligência compete à parte autora; 

e ao Código de Endereçamento Postal – CEP – dos confinantes) (art.319, II, 

CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); b) acostando aos autos 

matrículas dos imóveis lindeiros (art.320, CPC e art.216-A, Lei nº 

6.015/73); c) carreando planta e memorial descritivo do imóvel 

usucapiendo, assinado por profissional legalmente habilitado (art.320, CPC 

e art.216-A, Lei nº 6.015/73); d) juntando as certidões negativas dos 

distribuidores da Comarca da situação do imóvel e do domicílio dos 

requerentes (em nome dos demandantes) (art.320, CPC e art.216-A, Lei nº 

6.015/73); e) anexando, novamente, o documento de (fl.08 – 

correspondência ID 14846517), eis que o constante dos autos 

encontra-se ilegível (art.320, CPC); f) ata notarial pelo tabelião, da qual 

depreenda-se o tempo da posse, antecessores e circunstâncias do imóvel 

(art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007763-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

CARMELINA FARIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI KOGA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007763-19/2018 Ação: Usucapião Autora: Carmelina Farias de Souza. 

Réu: Satoshe Koga. Vistos, etc. CARMELINA FARIAS DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Usucapião” em desfavor de SATOSHE KOGA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: Intime-se, através 

de seu bastante procurador, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial: a) qualificando o réu especificamente no 

que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP) e os confinantes, de 

forma correta e integral (art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP); b) acostando aos autos matrículas dos imóveis lindeiros 

(art. 320, CPC, art.216-A, I, Lei nº 6.015/73); c) ata notarial pelo tabelião, 
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da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e circunstâncias 

do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007023-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UBALDO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO LUCIANO (RÉU)

FERRO VELHO GLADIADOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007023-61/2018 Ação: Reivindicatória Autor: Ubaldo Rodrigues Lima. 

Réu: Ferro Velho Gladiador. Vistos, etc. UBALDO RODRIGUES LIMA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Reivindicatória” em desfavor FERRO VELHO GLADIADOR, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) adequando a pretensão 

da ação, leia-se comprovando os três requisitos inerentes à ação 

reivindicatória, especialmente, narrando em quais circunstâncias o réu 

detém a posse (incluindo datas e fatos, art. 319, III, CPC); b) qualificando 

correta e completamente a parte ré, eis que os dados se encontram 

incompletos, especificamente no que tange ao Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) e o endereço completo, incluindo o Código de 

Endereçamento Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; c) narrando os 

fatos de forma pormenorizada, constando, inclusive, a data da 

adjudicação dos imóveis, nos termos do artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil; d) juntando aos autos procuração ad judicia atualizada, eis 

que a acostada aos autos (fl.03 – correspondência ID 14902381), não se 

presta para tanto, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil; 

e) acostando aos autos o comprovante de endereço atualizado no qual o 

autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; f) carreando aos autos documentação comprobatória 

da necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, holerite e afins), eis 

que os documentos de (fl. 5/8 – correspondência ID 14902411), não se 

presta para tanto, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008126-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GLEICE VIEIRA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1008126-06/2018 Ação: Resolução Contratual Autor: Comercial de 

Refrigeracão Panan Oeste Ltda. Réu: Marcio Gleice Vieira do Carmo. 

Vistos, etc. COMERCIAL DE REFRIGERACÃO PANAN OESTE LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Resolução Contratual” em desfavor MARCIO GLEICE VIEIRA DO 

CARMO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, narrando de forma pormenorizada os fatos 

contidos na exordial, eis que ausentes as datas e acontecimentos 

detalhados, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008584-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES RADAJEAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008584-23/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autor: Transportes Radajean Ltda - Me. Réu: Montovan Locadora de 

Veículos Ltda – ME. Vistos, etc. TRANSPORTES RADAJEAN LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial da 

presente Carta Precatória, sob pena de devolução sem cumprimento: a) 

acostando aos autos mandato procuratório legível, eis que não aportara 

aos autos o referido documento, conforme determinam os artigos 260, II, 

§1º, e, 320 do Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas 

judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. c) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008601-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EGIDIO FERREIRA (REQUERENTE)

RICARDO EGIDIO FERREIRA (REQUERENTE)

VANESSA HERNANDEZ VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008601-59/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itaquera – 

SP Autores: Jefferson Egidio Ferreira e Outro. Réu: Jairo Dias Pereira. 

Vistos, etc. JEFFERSON EGIDIO FERREIRA e RICARDO EGIDIO FERREIRA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória, carreando aos 

autos, sob pena de devolução sem cumprimento: a) petição que requerera 

a expedição de Carta Precatória, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil; b) cópia da decisão do processo nº 

0830185-26.2007.8.26.0007, a qual deferira a expedição da presente 

carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho); c) acostando aos autos mandato procuratório legível 

(atualizado), eis que não aportara o referido documento, conforme 

determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; d) 

qualificando corretamente as partes da presente missiva, eis que do 

cadastro da mesma e da expedida no feito observa-se discrepância, nos 

termos do art.319, II, CPC; e) juntando aos autos eventual decisão que 

deferira a assistência judiciária ao autor; não havendo, acostando aos 

autos comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciais, nos 
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termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. f) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se 

o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007505-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007505-09/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Sivaldo Teixeira do Carmo. Réus: Jorge Correia Farias & Cia Ltda – ME e 

Outro. Vistos, etc. SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, com qualificação nos autos, e 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) Carreando aos autos procuração ad judicia devidamente 

assinada, eis que a constante à (fl.15 – correspondência ID 15183543) é 

apócrifa, conforme os artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil; b) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária gratuita (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente 

o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que os 

documentos apresentados à (fl.18/20 – correspondência ID 15183545, fl. 

03 a 05) mostram-se insuficiente para a cognição do juízo. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721805 Nr: 2826-56.2013.811.0003

 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: JOAO BATISTA DE LIMA, VERA ALVES SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NOBREGA CUNHA, JOSIANE FADONI 

GATTI, VENILDO LOPES GALVAO, MADALENA VITORIA SILVEIRA 

ALVES, ESTHER DE LORENO PERIN, ARI PERIN, RODRIGO ALVES NETO, 

MARIA DA SILVEIRA ALVES, ANA CLARA HOFF GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor, para no prazo 

legal requerer o que de direito, bem como para no mesmo prazo fornecer o 

atual endereço da autora Vera Alves Silva Lima

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717788 Nr: 13227-51.2012.811.0003

 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: JUVENAL FRANCISCO PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES DA SILVA, VALDIR CORREIA, 

VANUSA DORNELLES SILVA, JOSÉ APARECIDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363, RENATO SAITO - OAB:OAB/MT13.392, 

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:17.445

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 13227-51.2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autor: Juvenal Francisco Paixão

Réus: Valdir Correa e Outros

 Vistos, etc...

 Juvenal Francisco Paixão, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Valdir Correa, Eler Moraes da Silva, José 

Aparecido Rocha e Vanusa Dorneles da Silva, com qualificação nos 

autos.

 Devidamente citados, contestaram o pedido. Houve impugnação à 

contestação. A ré Vanusa Dorneles da Silva, não contestou o pedido, 

restando revel. Foi determinada a especificação das provas, 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 de ilegitimidade passiva arguida pelos réus está intimamente 

ligada à matéria de fundo, razão pela qual, relego a sua apreciação 

quando da prolação da sentença.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 08 de novembro 

de 2018, 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 de imediato.

 Roo-Mt, 02/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732681 Nr: 12838-32.2013.811.0003

 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: RODRIGO MARJAN ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FERREIRA MARTINS, MANOEL 

DIVINO ARAUJO, ELIAS DE SOUZA PORTO, MARIA INES MORETTI 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 12838-32.2013

Ação: Usucapião

Autor: Rodrigo Marjan Araújo

Ré: Marlene Ferreira Martins

 Vistos, etc...

 Rodrigo Marjan Araújo, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Marlene Ferreira Martins, com qualificação 

nos autos.

 Devidamente citada, por edital, não contestou o pedido, por isso, foi 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial, o qual apresentou 

defesa. Sobre a contestação, manifestou o autor, vindo-me os autos 

conclusos.

 D e c i d o:
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 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 09 de novembro 

de 2018, 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 de imediato.

 Roo-Mt, 02/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410363 Nr: 6436-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, requerer o que de direito 

devido ao término do prazo estipulado em acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819199 Nr: 2656-79.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIRGEM PIRES DE ABREU, PAULA CAROLINE PIRES 

LEÃO, NEMERLY PIRES LEÃO, UESLEY PIRES DE LEÃO, AZERELY PIRES 

LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOURO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito face à devolução da Carta Precatória juntada às fls. 238/242.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436871 Nr: 5539-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, ALFREDO MOIA 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA LARA MENDES PAES, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT6534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, trazer aos autos 

os dados bancários para o levantamento do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 291582 Nr: 6054-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, ANTONIO MARTELO JUNIOR - OAB:6.370/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de ofício de fls. 486/491

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008124-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS (ADVOGADO(A))

CELSO ROBERTO NOGUEIRA RIBEIRO (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 n° 1008124-70.2017 

Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Celso Roberto Nogueira Ribeiro 

Ré: Energisa S/A Vistos, etc... Celso Roberto Nogueira Ribeiro, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com qualificação 

nos autos. Devidamente citada, ofereceu contestação e reconvenção. 

Houve impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo a 

parte autora requerido o julgamento antecipado da lide; e, a empresa ré, 

requereu produção de provas, 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. Não há 

preliminares. O pedido de reconvenção formulado pela empresa ré deve, à 

evidência, se desconsiderado, uma vez que intimada a recolher as custas, 

não o fez. Defiro a prova oral requerida pela parte ré ID-14697825. Para 

audiência de instrução e julgamento, designo o dia 06 de fevereiro 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, 

03/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007898-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1007898-65.2017 

Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Marcus Antonio Pereira Macedo 

Ré: Banco Itaú BMG Consignado S/A Vistos, etc... Marcus Antonio Pereira 

Macedo, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor de Banco Itaú BMG Consignado S/A, com qualificação nos autos. 

Devidamente citada, ofereceu contestação. Houve impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido a 

produção de prova pericial; e, a empresa ré, nada requereu, 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. Defiro a prova pericial requerida pelo autor ID-13937006. 

Para proceder a perícia grafotécnica, nomeio como perito o Sr. Valter 

Joaquim dos Santos, residente e domiciliado, nesta cidade, o qual deverá 

ser intimado, restando ciente de que os honorários deverão ser pagos ao 

final do processo, uma vez que o autor é beneficiário da assistência 

judiciária. Faculto às partes a apresentação de assistente técnico, bem 

como de quesitos. Autorizo a senhora gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de 30 (trinta) dias. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 05 de fevereiro 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, 03/outubro/2018.- Dr. Luiz 
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Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003638-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

EXPEDITO ALVES DE FREITAS (RÉU)

NAIR LAUREANA XAVIER DE JESUS (RÉU)

MARIA VANEZILDA LOPES DE FREITAS (RÉU)

LAZARO SOTERIO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003638-08/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Rondoaco Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda ME e Outros. Vistos, 

etc. BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de RONDOACO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado, LAZARO SOTERIO DE JESUS, NAIR LAUREANA XAVIER 

DE JESUS, EXPEDITO ALVES DE FREITAS e MARIA VANEZILDA LOPES DE 

FREITAS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

inicial de (fl.73 – correspondência ID 13410923). A pretensão visa ao 

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 CPC). Defiro, pois, de 

plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos 

termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso os réus 

cumpram, ficarão isentos de custas, entretanto, estes, para o caso de não 

cumprimento são fixados a razão de 05% (cinco por cento), sobre o valor 

atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). Conste, ainda, na carta 

(art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, os réus poderão 

oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se mandado. 

Intimem-se e cumpra-se. Roo- MT, 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007786-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA OAB - 369.534.548-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007786-62.2018/2018 Ação: Cobrança Autora: Centroeste Ambiental 

Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda - EPP. Ré: Enpa Engenharia e 

Parceria EIRELI. Vistos, etc. CENTROESTE AMBIENTAL COLETA 

TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI, 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 17 de dezembro 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, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008598-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008598-07/2018 Ação: Restauração de Registro Civil Autora: Maria 

Jose Carneiro de Sousa. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que o feito se trata de “Ação de Restauração de Registro Civil”, 

matéria está de jurisdição voluntária, conforme disposto no artigo 78 e 

seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei nº6.015/73). In casu, 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos a uma das Varas de Família e Sucessão da presente Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se Roo-MT, 03 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008599-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008599-89/2018 Ação: Restauração de Registro Civil Autora: Raiane 

da Conceição dos Santos. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que o feito se trata de “Ação de Restauração de Registro Civil”, 

matéria está de jurisdição voluntária, conforme disposto no artigo 78 e 

seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei nº6.015/73). In casu, 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos a uma das Varas de Família e Sucessão da presente Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se Roo-MT, 03 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008647-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELIA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FELINTO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008647-48/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara – 

MT Autora: Neuzelia Moraes dos Santos. Réu: Paulo Felinto Rodrigues. 
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Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente 

missiva tem como finalidade a citação do réu, Sr. Geraldo Ferreira da Silva, 

na “Ação de Execução de Alimentos” sob nº663-48.2014.811.0010 

(Código – 56234). In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar a presente 

missiva, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008490-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008490-75/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Votuporanga - SP Autor: Auto Posto Sertanejo de Votuporanga Ltda. Réu: 

Galvão Transportes Rodoviários Ltda. Vistos, etc. AUTO POSTO 

SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

GALVÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de 

alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007006-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA (REQUERENTE)

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007006-25/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Ana Paula Ogliari Carneiro Roca. Réu: Banco Bradesco Financiamentos 

S/A. Vistos, etc. ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

danos Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que 

celebrara contrato de financiamento de automóvel n°002728526 junto à 

requerida, sendo que este fora quitado em 21 de julho de 2015, conforme 

extrato da amortização total do contrato de (fl. 28 – correspondência ID 

14896236, fl.01); que, no ano de 2016 soubera estar seu nome e CPF 

inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do importe de 

R$2.946,14 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatorze 

centavos), referente ao contrato supramencionado; que, para 

restabelecer o seu direito, ingressara com ação judicial em face da 

requerida, a qual tramitou neste Juízo. Alega que a ação fora julgada 

procedente, declarando inexistente o débito e condenando a requerida em 

danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), conforme os 

documentos de (fls.30/38, correspondência ID 14896244); que, ao tentar 

adquirir produtos no crediário, constatara permanência da inscrição 

referente ao contrato supramencionado, (fls.25/26 – correspondência ID 

14896223). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que a ré exclua o nome e CPF da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como, proceda com a retirada do protesto, sob 

pena de aplicação de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do item ‘b’ de (fl.13 – correspondência ID 14896186, fl.11). D E 

C I D O: Considerando o documento de (fl.22), 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 - 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) 

“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 (considerando que o referido título encontra-se adimplido 

integralmente, segundo as alegações do autos, conforme documento de 

fls.28/29 – correspondência ID 14896236, fl. 01), a qual poderá inscrever 

o novamente o nome e CPF da parte autora no rol de restrição ao crédito, 

caso venha ser verificada a inadimplência do referido título. Assim, hei por 

bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência para suspender, 

imediatamente, os efeitos do protesto indicado em desfavor da parte 

autora, no importe de R$2.946,14 (dois mil, novecentos e quarenta e seis 

reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 22.06.2013, 

conforme os documentos de (fls.25/26 – correspondência ID 14896223), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar multa no caso em 

tela, eis que determino expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá – MT e ao SPC/SERASA para que suspendam os efeitos dos 

protestos do título supra identificado em nome e CPF da parte autora 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘h’ de (fl.14 – correspondência ID 14896186, 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 
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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 17 de dezembro de 2018, 

às 10:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as 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., 03 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000916-98.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Sirlene Agostinha Iris de Oliveira Réu: Cielo S/A Vistos, etc... 

SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral' em 

desfavor de CIELO S/A, aduzindo: “Que, em data de 16 de novembro de 

2015, contratou o aluguel de uma máquina da Cielo, através do Banco 

Bradesco S/A, onde a funcionária que lhe atendeu apenas solicitou e 

encaminhou para o responsável; que, quando da entrega da máquina, não 

estava em sua residência, portanto, não houve qualquer tipo de 

esclarecimento sobre mensalidades, a única informação que detinha no 

momento da contratação era sobre as eventuais cobranças de taxas para 

uso; que, no mês de fevereiro de 2016, solicitou o cancelamento do 

serviço, pedindo que a máquina fosse recolhida, fato ocorrido apenas no 

mês de julho de 2016; que, no mês de agosto de 2016, o réu entrou em 

contato com a autora, lhe relatando que sua dívida era de R$ 800,00 

(oitocentos reais), sendo que seu nome fora lançado no cadastro de 

inadimplentes; que, procurou solucionar a questão junto ao PROCON, não 

logrando êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação 

da empresa ré em danos morais, bem como nos demais encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.032,00 

(treze mil, trinta e dois reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência 

de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente 

citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pela autora, dizendo: “Em preliminar, a conexão com o processo n° 

1004568-60.2017. No mérito, aduz que as normas do CDC são inaplicáveis 

à espécie; que, inexiste qualquer irregularidade nos procedimentos 

adotados, tendo em vista que a ré jamais agiu em descumprimento as 

pactuado entre as partes; que, o equipamento cedido à autora somente foi 

devolvido à ré no dia 07 de julho de 2016, restando, portanto, devidos os 

aluguéis até essa data; que, não pode a autora querer isentar-se do 

pagamento dos alugueis sob a alegação de não ter utilizado o 

equipamento, eis que o mesmo sempre esteve à sua disposição, se não o 

fez, o fez por exclusiva vontade; que, não obrou com culpa, razão pela 

qual não há que se falar em indenização, assim, requer a improcedência 

da ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido o 

julgamento antecipado da lide; e, o réu, nada requereu, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sirlene 

Agostinha Irir de Oliveira aforou a presente ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em desfavor da empresa Cielo S/A, 

porque, segundo a inicial, no dia 16 de novembro de 2015, firmara contrato 

de aluguel de uma máquina Cielo; e, no mês de fevereiro de 2016, solicitou 

o cancelamento do contrato, bem como a retirada da máquina, todavia, 

mencionada máquina só fora recolhida no mês de julho de 2016, gerando 

um débito no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que, não sendo 

pago, tivera seu nome lançado no cadastro de inadimplentes, 

causando-lhe transtornos e dissabores de toda ordem. Inicialmente, 

ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por 

se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil 

da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Analisando os argumentos de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. É cediço que incumbe 

ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O 

processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, 

procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Pois bem. No caso posto à liça, comprovado restou que entre as 

partes havia um relacionamento comercial, aliás, fato confessado, ou seja, 

o réu entregou à autora uma máquina Cielo, e a autora, em contrapartida, 

deveria efetuar o pagamento de determinada parcela. Em sua peça de 

ingresso, a autora assevera que no mês de fevereiro de 2016, solicitou o 

cancelamento do serviço, bem como fosse a máquina recolhida, fato que 

se consumou cinco meses após, mais precisamente, no mês de julho de 

2016. Por sua vez, a empresa ré quando da apresentação de sua peça de 

bloqueio informa que a máquina somente fora devolvida no dia 07 de julho 

de 2016, gerando taxas. Ora, a autora não centra no processo nenhum 

elemento de prova que possa sedimentar suas assertivas: prova 

documental ou testemunhal, mesmo havendo oportunidade para tal. 

Poderia, quiçá, se fosse mais diligente, ter carreado aos autos algum 

protocolo e/ou até mesmo a colheita de prova oral, mas não, contentou-se 

com as alegações verbais e vazias. Assim, irrefragavelmente provado 

que não houve a má prestação de serviços, como quer fazer crer a 

autora, não havendo, portanto, que se falar em dano moral. “EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DANOS MORAIS - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Não há cerceamento de defesa no 

julgamento antecipado da lide, se os fatos podem ser provados por 

documentos. Ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito. Não estando presentes os elementos 
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necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, conclui-se 

pela improcedência do pleito indenizatório. (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0042.17.002322-2/001, Rel. Des. Evangelina Castilho, julgado em 09 de 

agosto de 2018). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE 

a presente 'Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA, em desfavor de 

CIELO S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a autora 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual 

deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 

98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão ID-11834706, 

expedindo-se o necessário. Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 03/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003468-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

SABRINA DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO(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 nº 

1003468-70.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Raimunda Gomes de Souza Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, 

etc... RAIMUNDA GOMES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos 

Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 

6/748141-9; que, recebeu em sua residência uma notificação aduzindo 

que fora encontrado um débito pretérito em sua conta de energia elétrica 

no valor de R$ 252,77 (duzentos e cinquenta e dois reais, setenta e sete 

centavos), que, foi recebida uma carta onde alegam terem procedido com 

inspeção na unidade consumidora, detectando irregularidade; que, 

postulou o deferimento da liminar, a fim de que seja restabelecido o 

fornecimento de energia elétrica, assim, pugna pela procedência da ação, 

com a condenação da empresa ré em danos morais, bem como nos 

demais encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), postulando a ação sob o mando da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, após a detecção de irregularidades na 

medição de energia elétrica no imóvel sob responsabilidade da autora, a ré 

promoveu revisão; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão 

de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é 

regular; que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo 

legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; 

que, os fatos narrados na inicial se constituem, no máximo, em mero 

aborrecimento, ensejando assim a improcedência do pedido; que, não há 

ilícito, por isso, descabe a pretensão de condenação da ré em dano moral; 

que, em havendo condenação deve-se observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, houve manifestação da autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Raimunda Gomes de Souza aforou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso, 

Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual no valor 

de R$ 252,77 (duzentos e cinquenta e dois reais, setenta e sete 

centavos), bem como reparação de danos morais, por suposto consumo 

não faturado e suspensão de fornecimento de energia elétrica, 

experimentando, com tais fatos danos morais. Analisando as razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos 

narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou 

as providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. De outra 

banda, a ré afirma insistentemente em sua resposta que após realizar 

inspeção in loco, de forma unilateral, constatou que havia adulteração no 

relógio de medição da autora e tal é demonstrado através de perícia e 

termo de ocorrência. O termo de ocorrência carreado aos autos pela 

empresa ré, produz item que dizer ser a Cemat quem vai empregar 

unilateralmente os critérios para revisar o faturamento da energia elétrica, 

sendo certo que consumidor nenhum tem os conhecimentos técnicos 

necessários para saber identificar os códigos de irregularidades 

mencionadas na inspeção, ou seja, "medidor retirado para aferição”, a não 

ser que o consumidor tenha qualificação especial para trabalhar com 

medidas e aparelhos registradores de energia elétrica. Portanto, a 

declaração da forma que foi prestada pela autora na qualidade de 

consumidora nenhuma valia tem para garantir a ré em receber os valores 

apurados em razão de inspeção unilateral realizada. Isso porque o artigo 

46 do Código de Defesa do Consumidor registra que os contratos que 

regulam as relações de consumo não obrigarão aos consumidores, se não 

lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu 

conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a 

dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a 

fornecedora de energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no 

fornecimento do serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está 

com seus pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a 

alegação de revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado 

elevado valor para pagamento, por motivo de fraude no medidor de 

energia elétrica, sem que o consumidor tenha tido oportunidade de se 

defender e de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais 

foi realizada a inspeção, bem como integralmente conhecer as razões 

conclusivas da constatação de fraude que pretendem justificar a 

cobrança. O ordenamento positivo vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do 

Código de Defesa do Consumidor oferecem força suficiente para amparar 

a pretensão esposada na inicial, assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 

42 - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto 

ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 
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“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 

fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a Cemat dispõe dos recursos processuais e 

de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção e/ou 

interrupção do fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, 

sem a marca do contraditório e ampla defesa. Importante salientar que 

mesmo no feito de execução, onde o exequente dispõe de título de crédito 

pré-constituído, revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível 

não é possível ao mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios 

coercitivos, devendo o juiz determinar o andamento da ação pela maneira 

menos gravosa para o inadimplente. Assim, também não pode a Cemat 

coagir ao consumidor com o corte ou outra forma, quando o recebimento 

for viável de forma menos gravosa, por meio da ação de cobrança, 

tomando especial relevo o fato dos valores serem decorrentes de 'revisão 

de faturamento, etc...', cujos critérios são altamente questionáveis, pois 

estabelecidos pelos tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, 

longe da realidade brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa 

do consumidor. Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para 

suspender a energia - está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que 

repete basicamente os dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, 

órgão federal vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa 

norma administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e 

ameaçar a suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a 

famigerada 'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, 

em visível posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do 

Poder Público e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica 

adotada nesta decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado e de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados 

adiante: "Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de 

energia elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 

626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. A suspensão injustificada do fornecimento de em energia 

elétrica constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, 

na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame 

e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO RELATIVOS À CONTA REGULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia 

elétrica em decorrência de débitos pretéritos, não relativos à conta regular 

mensal de consumos, gera dano moral e implica na responsabilização da 

concessionária do serviço público. Não merece reparo a indenização por 

dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide” (TJMT 

–Apelação Cível n° 1380/2009, rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 17 de 

junho de 2.009). De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve 

haver tal condenação. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor 

imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, 

indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, 

mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, 

definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da 

Silva, "como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico 

ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores 

exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade 

desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale 

dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, 

e face de dadas circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o 

“Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no 

corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente 

derivado de ato ilícito." ("Considerações sobre o dano moral e sua 

Reparação", RT 638/46). Como frisado anteriormente, o dever de indenizar 

encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a 
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presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que: "O 

essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; 

é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A 

palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu 

significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se 

afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com 

fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova 

teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros 

juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 

15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da 

conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano 

resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o 

segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova 

efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato 

ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Além da cobrança indevida, por si só, já 

ser um ato causador de ofensa moral, pois afronta a dignidade da pessoa 

ser taxada de inadimplente quando não é, a ameaça e/ou consumação do 

corte indevido do fornecimento de energia elétrica reforçam ainda mais o 

ato causador de dano moral. No caso dos autos, o que se indeniza são os 

transtornos decorrentes da má prestação dos serviços, vale dizer, o dano 

moral causado a autora advém dessa má prestação. A situação não se 

equipara aos simples incômodos e dissabores que se sentem em razão de 

descumprimento de contrato. No tocante ao quantum da indenização, em 

se tratando de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas 

forças: uma, de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, 

pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que 

proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. 

Oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diz: "A fixação do quantum 

competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado 

legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento 

(CC,art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial 

tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, 

muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, 

baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação 

econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na 

reparação do dano moral o juiz determina, por eqüidade, levando em conta 

as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal 

equivalência". (Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 7, Saraiva, 5ª ed. p. 

78/79). Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em 

ameaçar em efetuar o corte de energia, resta fixar o quantum indenizável. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46). Assim, provado nos autos que houve a emissão da fatura 

eventual e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato esse de 

exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Reparação por Danos Morais" promovida por RAIMUNDA GOMES DE 

SOUZA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para: A) - Declarar a 

inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 

252,77 (duzentos e cinquenta e dois reais, setenta e sete centavos), onde 

o valor de R$ 953,32 (novecentos e cinquenta e três reais, trinta e dois 

centavos); B) - Condená-la ao pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir 

juros e correção monetária – INPC - a contar desta decisão, uma vez que 

se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de 

incidência da Súmula 43 do STJ; C) – Condeno-a no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão 

ID-8102355; D) – autorizo o levantamento da importância depositada, a 

quem de direito, mediante as cautelas de estilo. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 03/outubro/2.017.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004154-28/2018 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autora: Cirlei Gonçalves da Rocha. Ré: Banco BMG S/A. Vistos, 

etc. CIRLEI GONÇALVES DA ROCHA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste Juízo com “Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar” em desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que, a autora contratara empréstimos junto ao banco 

réu na modalidade de renovação de crédito com desconto em folha de 

pagamento.” Ademais, fora despachada a inicial e, concedido o prazo de 

trinta dias para a propositura da demanda principal, escoando-se o prazo 

in albis, conforme certidão de (fl.39 – correspondência ID 15281917). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de pedido de tutela provisória de 

urência de natureza cautelar objetivando a exibição das cópias dos 

contratos, conforme requerido no item ‘e’ de (fl.16 – correspondência ID 

13569969, fl.08). De outro norte, não há que se falar em interesse 

processual na presente demanda, pois este legitima o jurisdicionado a 

recorrer ao judiciário todas as vezes que se sentir na necessidade da 

tutela estatal, invocando meio adequado e sob as perspectiva de um 

resultado útil à sua pretensão. É corrente a tradução que se faz deste 

requisito quando se diz que a ação há que atender ao binômio da 

necessidade-utilidade ou, ainda, da necessidade adequação do meio 

jurisdicional. Há, outrossim, que se salientar que as condições da ação 

constituem matéria de ordem pública de modo que podem ser analisadas 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição e, portanto, não estão 

sujeitas aos efeitos da preclusão. Como é de conhecimento geral, o 

interesse de agir é uma das condições da ação e pode ser verificado 

quando presente o binômio necessidade adequação. A necessidade está 

relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise 

do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação 

refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. 

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara: 

Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes 

de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade 

da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo 

assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra 

posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa 

fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de 

proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é 
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preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento 

adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na 

petição inicial, valendo-se da via processual adequada. (Lições de Direito 

Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 

2006.p.128-129). Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior assim 

discorreu: "O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da 

necessidade de obter através do processo a proteção ao intereese 

substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se 

a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, 

para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos 

órgãos jurisdicionais" (Alfredo Buzaid, Agravo de Petição, nº 39, p.88). 

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo com remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio."(Curso de Direito Processual Civil, vol.I ,ed. 38., 2002, p.50 e 52, 

Forense) Do que não discrepa Ada Pellegrini Grinover, para quem o 

interesse de agir "é uma imposição do princípio da economia processual, 

desdobrando-se em necessidade e adequação, o que significa, na prática, 

que o Estado se nega a desempenhar sua atividade jurisdicional até o 

final, quando o processo, no caso concreto, não é necessário e quando o 

provimento pedido não é adequado para atingir o escopo de atuação da 

vontade da lei, no caso concreto, mediante a solução da lide." (in "As 

condições da ação penal (uma tentativa de revisão).", p. 88-89). Assim, 

para o reconhecimento do interesse processual interesse de agir, 

impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de 

submeter a pretensão à análise do Judiciário, bem com que a via 

processual utilizada pela parte com este fim seja adequada. E, ao exame 

dos autos, resta obstada a constatação de que há a necessidade de 

submeter a pretensão à análise do Judiciário, bem como, de que a 

escolhida constitua via processual adequada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR - BUSCA E APREENSÃO - 

VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - 

NATUREZA PREPARATÓRIA DA AÇÃO - LIMINAR EFETIVADA - AÇÃO 

PRINCIPAL - PROPOSITURA - PRAZO - INOBSERVÂNCIA - FALTA DE 

INTERESSE - EXTINÇÃO DO FEITO. I- Em se tratando de cautelar 

preparatória, com a efetivação da medida, há que ser observado o prazo 

legal para o ajuizamento da ação principal (arts. 806 e 808, I, do CPC). II - 

O cabimento da ação de busca e apreensão deve estar adstrito à 

condição de ser ela de cunho cautelar, objetivando a realização da tutela 

instrumental de outro processo, ou, sendo de cunho satisfativo, deve se 

amoldar à hipótese de execução para entrega de coisa certa (CPC, art. 

625) ou de alienação fiduciária em garantia (Decreto-lei 911/69). III- Não 

tendo a ação principal sido ajuizada no prazo legal, resta concluir pela 

perda do interesse de agir da autora, impõe-se a extinção do processo 

cautelar, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código 

de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10596110049993003 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 12/08/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2014) Assim, observa-se que a autora é 

carecedor de ação por falta de interesse de agir, eis que deixara escoar o 

prazo para propositura da demanda. Dessa feita, impõe-se o 

reconhecimento da ausência de interesse de agir e, por consequência, o 

indeferimento da inicial. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie INDEFIRO a inicial, com fulcro nos artigos 485, inciso VI e 330, 

inciso III, ambos do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTA a presente 

“Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar” promovida por CIRLEI 

GONÇALVES DA ROCHA, com qualificação nos autos, em desfavor 

BANCO BMG S/A. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004513-75/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

José Cândido Vieira. Executada: Ministério Família de Deus. Vistos, etc. 

JOSÉ CÂNDIDO VIEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de MINISTÉRIO FAMÍLIA DE DEUS, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o exequente é credor da 

executada na importância de R$10.144,10 (dez mil, cento e quarenta e 

quatro reais e dez centavos).” De outro norte, compulsando os autos 

verifica-se que a parte exequente deixara de trazer aos autos os 

documentos comprobatórios da assistência judiciária, bem como, de 

proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no 

despacho de (fl.27 – correspondência ID 13863798), conforme certidão de 

(fl.28 – correspondência ID 15690659), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” promovida 

por JOSÉ CÂNDIDO VIEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

MINISTÉRIO FAMÍLIA DE DEUS, pessoa jurídica de direito privado, e o faço 

com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via 

de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte exequente. Façam-se as 

anotações em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Transitada 

em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003891-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003891-93/2018 Ação: Usucapião Autor: Luiz Ricardo do Nascimento. 

Ré: Imobiliária Nossa Senhora Aparecida Ltda. Vistos, etc. LUIZ RICARDO 

DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de IMOBILIÁRIA 

NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.173 – correspondência ID 15323661), ressaltando que o 

memorial descritivo de (fls.168/169 – correspondência ID 13971813) 

encontra-se apócrifo. É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente 

intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os 

dados indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado 
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às (fls.82/84 – correspondência ID 13417749). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por LUIZ 

RICARDO DO NASCIMENTO, em desfavor de IMOBILIÁRIA NOSSA 

SENHORA APARECIDA LTDA, com fulcro no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007256-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (AUTOR(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 

nº1007256-58/2018 Ação: Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Renato Ocampos Cardoso. Ré: Distribuidora de Energia S/A – 

Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. RENATO OCAMPOS CARDOSO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação Declaração de Nulidade de Duplicata” em 

desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o autor é 

consumidor titular da Unidade Consumidora sob nº6/1178624-1; que, 

fora-lhe imputada indevidamente a importância de R$1.457,05 (um mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos); que, seu nome 

fora inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.” De outro norte, 

compulsando os autos verifica-se que a parte deixara de proceder ao 

recolhimento das custas iniciais, conforme determinado na decisão de 

(fls.55/60 – correspondência ID 15065871). Ademais, que a parte autora 

ressaltara ter uma despesa mensal na monta de R$8.094,00 (oito mil, 

noventa e quatro reais), em conformidade com o petitório de (fl.64 – 

correspondência ID 15095244, fl.03), que sob a alegação “não possuir 

condições” a parte autora deixara transcorrer in albis o prazo para o 

recolhimento das custas, conforme certidão de (fl.83 – correspondência ID 

15136863), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. É de lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o 

recolhimento das custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 

do Código de Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo 

de quinze dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, 

deve a distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso 

IV, do artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser 

conhecido de ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do 

mesmo art. 485. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de 

oportuno preparo do feito provoca o cancelamento da respectiva 

distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o 

autor, devidamente intimado pela imprensa oficial, não efetuar o 

pagamento das custas, o Juiz deve determinar o cancelamento da 

distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal da parte” (TRF da 

3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o 

caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do processo. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a 

presente “Ação Declaração de Nulidade de Duplicata” promovida por 

RENATO OCAMPOS CARDOSO, com qualificação nos autos, em desfavor 

de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito privado, e o faço com amparo no inciso IV, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de consequência, determino 

o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. 

Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com o 

Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários, eis que não houve citação. 

Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732910 Nr: 13010-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, VIVIANE ELIAS ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 31843 Nr: 8285-69.1995.811.0003

 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): ARLINDO LONARDONI, ESPÓLIO DE IRACI 

SOARES OLIVEIRA, EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernando Prezotto - 

OAB:12.903/PR

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para conferir 

prosseguimento ao feito, requerendo para tanto o que entender de direito, 

em 5 (cinco) dias, conforme R. Decisão de fls. 536.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709674 Nr: 4606-65.2012.811.0003

 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: JOSE SOBRINHO SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHAES 

MOREIRA - OAB:OAB/SP 52.677

 INTIMAÇÃO das partes da decisão que designou audiência de conciliação 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min, conforme a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este 

Juízo vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos 

cheguem à solução consensual do conflito ora submetido à apreciação 

judicial. Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a 

fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios 

judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder 

Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no 

Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

14H, a ser presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, 

considerando que o processo em exame não demanda produção de 

novas provas, reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO 

OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA 

AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704900 Nr: 12878-82.2011.811.0003

 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): CONSTRUTORA HISTER LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCELO HISTER, JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre o requerimento 

de cumprimento de mandado de fls. 149, vez que não foi fornecido o 

endereço para a citação dos requeridos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379505 Nr: 7779-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - 

OAB:MT/3.700, FERNANDA CARDOSO MELO - OAB:OAB/MT 9696, 

RODRIGO PRESENTE - OAB:SP/159.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente, conforme r. Desição de 

folhas 249, nestes termos:

 "Após, dê-se vista ao exequente para que requeira o que entender de 

direito em 15(quinze) dias, e conclusos".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372524 Nr: 999-54.2006.811.0003

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 999-54.2006.811.0003

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

PARTE RÉ: ROSANA SANTOS DA SILVA

CITANDO(A, S): ROSANA SANTOS DA SILVA, inscrita no 

CPF:001.728.131-82

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 3.278,90

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora alega que a requerida adquiriu um grupo/cota do consórcio 

nr. 22539/253 para aquisição do veículo “marca HONDA, tipo 

MOTOCICLETA, modelo CBX 250 TWISTER, chassi 9C2MC35004R003683, 

cor PRETA, ano 2003, placa KAD – 9207”; QUE, a requerida assinou um 

contrato de garantia de Alienação Fiduciária; QUE a requerida tornou-se 

inadimplente deixando de honrar com suas contribuições ao grupo 

consorcial; QUE à época de interposição desta demanda o débito estava 

em R$ 9.646,42 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e 

dois centavos). Após discorrer sobre a matéria de fato e de direito ao 

caso aludido, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais, com a Busca e 

Apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Dá à causa o valor de 

R$ 3.278,90 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa 

centavos).”

DESPACHO: Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704460 Nr: 12437-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:203658

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819824 Nr: 2853-34.2016.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 410 de 664



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO das partes da decisão de fls. 198 que designou audiência de 

conciliação para o dia 21/11/2018, às 15h00min, conforme a seguir 

transcrita: Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este 

Juízo vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos 

cheguem à solução consensual do conflito ora submetido à apreciação 

judicial. Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a 

fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios 

judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder 

Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no 

Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 15H, a ser presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, 

considerando que o processo em exame não demanda produção de 

novas provas, reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO 

OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA 

AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768703 Nr: 1573-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 1573-62.2015.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EXECUTADO(A,S): JURANDIR FERNANDES BARBOSA

CITANDO(A,S): JURANDIR FERNANDES BARBOSA, inscrito no CPF: 

380.728.231-91

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.062,20

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente em que a parte exequente alega ter firmado com a parte 

executada um contrato de compra e venda do veículo PEUGEOT 208 

ACTIVE 1.5, ano 14/14, chassi 936CLYFYYEB069304, em 08/05/2014, 

como consta na Nota Fiscal; QUE, para pagamento do contrato o 

executado ofereceu 03 cártulas de cheques que foram devolvidas por 

falta de provisão de fundos; QUE, a exequente é credora do executado da 

importância líquida, certa e exigível atualizado no valor de R$ 4.062,20 

(quatro mil, sessenta e dois reais e vinte centavos). Após discorrer sobre 

a matéria de direito e de fato aplicável ao caso em comento requer que o 

executado pague o valor principal devidamente corrigidos, bem como 

honorários fixados, no prazo de 03 (três) dias. Dá à causa o valor de R$ 

4.062,20 (quatro mil, sessenta e dois reais e vinte centavos).”

DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o petitório retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida/executada, visto que preenche os requisitos do 

artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada 

por edital, observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo 

do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida/executada, que deverá ser intimada de seu múnus para que 

promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 5.361,39

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764455 Nr: 15545-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO DE SOUZA BARBOSA 

- OAB:42435

 INTIMAÇÃO da parte exequente da decisão de fls. 59, conforme a seguir 

transcrita, bem como para que efetue o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça para citação da parte executada."Vistos etc. Defiro o 

petitório de fls. 56. Proceda-se à retificação do polo ativo da demanda, no 

sistema Apolo e capa dos autos, para o fim de constar OMNI S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 55. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 781512 Nr: 6794-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERRARI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A, JOSUE SANTOS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A, ADRIANO MUNIZ REBELLO - OAB:24730

 INTIMAÇÃO das partes da decisão de fls. 77 e verso, que designou 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 17h30min, 

conforme a seguir transcrita: "Vistos etc. A princípio, no que tange à 

alegação de preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo 

demandado Banco Paulista S/A na contestação de fls. 31 e seguintes, 

ACOLHO O ARGUMENTO, haja vista que, consoante alega e demonstra 

documentalmente referida ré, o veículo objeto da ação de usucapião em 

exame foi adquirido pelo segundo réu, somente não tendo sido, por este, 

procedida à devida transferência para seu nome. (...). À luz desses 

fundamentos, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

suscitada às fls. 33, COM A EXCLUSÃO DO BANCO PAULISTA S/A DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA, com fundamento no artigo 485, VI, 

CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono do requerido ora excluído da lide, que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. No entanto, como o autor é beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do 

prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do 

novo CPC. Prossegue o feito, assim, entre o autor e o réu Josué Santos 

Junior. Nesse ponto, não obstante a revelia de aludido réu, considerando 

que se trata de matéria que demanda produção de prova de fato, defiro o 

pedido de realização de prova oral em audiência para ouvir a testemunha 

arrolada às fls. 75. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 17h30min, devendo-se 

intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo ao 

Advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408380 Nr: 4069-11.2008.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERRAZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

120/122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812642 Nr: 380-75.2016.811.0003

 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: NEHEMIAS LOPES NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 INTIMAÇÃO das partes da decisão de fls. 92 que designou audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018, às 14h00min, conforme a seguir 

transcrita: "Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial. Registro, por 

oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de criar ambiente 

adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais constitui 

providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, consoante 

inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo Código de 

Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e seguintes), os 

quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições contidas na elogiosa 

Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14H, a ser 

presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, considerando 

que o processo em exame não demanda produção de novas provas, 

reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO OBTIDA 

CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA 

ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 838395 Nr: 8157-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ARMANDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CLETO N. CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MS 12.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO das partes do inteiro teor da decisão de fls. 63 e verso, cujo 

teor a seguir transcrito, que deisngou audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07/11/2018, às 10h30min, bem como para que cumpra as 

determinações alí contidas: "Vistos etc. Trata-se de embargos à execução 

interpostos por PAULO ARMANDO CUNHA em desfavor de ZOOTEC 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

requerendo a extinção da ação de execução em virtude da inexistência de 

título executivo. (...). Impugnação aos embargos às fls. 39/49. Determinada 

a especificação de provas às fls. 56, a embargada pugnou pela produção 

de prova oral e o embargante deixou decorrer in albis o prazo para 

manifestação (fls. 57/60), tendo apenas reiterado o pedido de liminar 

postulado na inicial para que seu nome seja excluído os órgãos de 

proteção ao crédito (fls. 61/62). Pois bem. No que tange ao pedido de 

liminar para exclusão do nome do embargante do cadastro de 

inadimplentes, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

aludida pretensão, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória. (...). Não há, enfim, elementos 

indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao 

menos nessa fase de cognição sumária. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos à 

concessão da medida liminar.No mais, havendo necessidade de produção 

de prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 10h30min, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15. Desde já, defiro a 

expedição de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outra Comarca. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428700 Nr: 10774-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 
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OAB:12517/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, para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da Certidão de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778020 Nr: 5411-13.2015.811.0003

 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: ARIELE PEREIRA DE SOUZA MAGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer a audiência de instrução 

designada para o dia 07/11/2018, às 08h30min, conforme decisão de fls. 

104, a seguir transcrita: " Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte no sentido de produção de prova 

oral, de modo a evitar futura alegação de nulidade, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 08h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo 

ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812642 Nr: 380-75.2016.811.0003

 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: NEHEMIAS LOPES NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Vistos e examinados.

Considerando que a parte autora cumpriu parcialmente a ordem judicial de 

fls.29, intime-se a mesma para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial quanto ao CNPJ do requerido, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812642 Nr: 380-75.2016.811.0003

 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: NEHEMIAS LOPES NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14H, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819824 Nr: 2853-34.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 15H, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709674 Nr: 4606-65.2012.811.0003

 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: JOSE SOBRINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHAES 

MOREIRA - OAB:OAB/SP 52.677

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 12 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 709674 Nr: 4606-65.2012.811.0003

 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: JOSE SOBRINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHAES 

MOREIRA - OAB:OAB/SP 52.677

 Vistos e Examinados.

Considerando que ainda não houve ato citatório, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar seguimento ao processo

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008648-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008648-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que os demandantes tragam 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 (art. 321, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008144-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDSON JOSE DE SOUSA (RÉU)

GIULIANO ALBERT BUZZO (RÉU)

ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 108144-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de CLEDSON JOSÉ DE SOUZA E OUTROS, também 

qualificados 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 Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem 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 do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o 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 NCPC). 

Cientifique-o, 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, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008268-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

MARCELO GEOVANI MACIEL (EXECUTADO)

CLEVER RICIERI MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008268-10.2018.8.11.0003 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 

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, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008217-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI VIANA BALDOINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CCarta Precatória nº 1008217-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 
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BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008619-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

SELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008619-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). I - 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. III - 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 ocncedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. IV - Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008670-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA EM TI LTDA (REQUERENTE)

BIANCA GONCALVES RAPOSO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1008670-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005788-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS (ADVOGADO(A))

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA GEBLER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005788-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. Apesar da credora 

não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da devedora, vê-se que 

ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, 

nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do atual 

endereço da exequente Carloina Gebler Eirelli EPP (CNPJ nº 

22.214.930/0001-80), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud, 

disponíveis para tal finalidade. Vindo as informações, cite a devedora nos 

endereços obtidos e ainda não diligenciados aos autos e, em sendo o 

caso, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias. Restando 

frustrada a tentativa de citação, ou sendo o endereço o mesmo já 

diligenciado nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, 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 exequente comprovar nos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005882-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIRES TOKASHIKI (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE ALMEIDA DILLY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005882-41.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando o atual endereço da requerida para 

posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002693-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA (ADVOGADO(A))

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO MAIQUE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002693-55.2017.8.11.0003. Vistos etc. Acerca da penhora 

formalizada nos autos, intime o devedor, seu cônjuge, bem como os 

co-proprietários do imóvel, nos termos dos artigos 841, §2º, 842, 843 e 

847, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003500-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ALAIANNE BARBOSA DE SOUSA (AUTOR(A))

VALDEY BARBOSA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003500-41.2018.8.11.0003. Vistos etc. Por tratar-se de 

vício sanável, intime, uma vez mais o patrono da autora, para regularizar 

sua representação processual em relação Alaianne Barbosa de Souza, 

vez que a mesma atingiu sua maioridade civil, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008695-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE JESUS MARTINS (AUTOR(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008695-07.2018.8.11.0003 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, 
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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, 03 de outubro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008698-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

LEANDRO SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIONS REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008698-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

é advogado em causa própria e 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, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARILDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ,NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. N. 

15726138

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR , 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDAS IDS 

NºS 15726710 E 15726710

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE ROSA (AUTOR(A))

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVO RODRIGUES BARBOSA OAB - 304.536.401-25 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ARIANE RODRIGUES CARVALHO (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR , 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID 

N.15727026

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003938-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA PAIXAO SATERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003938-67.2018.8.11.0003. 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 “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004946-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERENGE ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

RODRIGO TAUIL ADOLFO (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004946-50.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002127-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANGELO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002127-09.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002157-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito,declinando o atual endereço para localização do bem e 

do requerido para cumprimento do mandado de busca e apreensão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do 

artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001711-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001711-07.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação 

da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do 

artigo 485 do CPC. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

MARIA BERNARDINO DA FONSECA (EXECUTADO)

ANTONIO CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR , 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS 

IDS Nº S15610115, 15610117 E 15582593

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004500-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLAN IMPERMEABILIZACAO LTDA (RÉU)

MARCOS ANTONIO MENOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004500-47.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte autora 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando novos endereços para posterior citação da 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

JACKELINE DE SOUSA E SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID 

N.15610838

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005533-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FELICIO (REQUERENTE)

CARLOS FRANCISCO QUESADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008823-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES GOMES (AUTOR(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008823-61.2017.8.11.0003. 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 
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vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008758-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008758-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda 

Pública Municipal. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009877-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (AUTOR(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (RÉU)

B2X CARE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. (RÉU)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

CONCORDÂNCIA OU NÃO COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO 

A UM DOS REQUERIDOS FEITO PELA PARTE AUTORA ID N. 14558908

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008613-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

TATIANA TIBERIO LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008779-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

VILSON CIRILO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008779-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa na exordial estar aposentada, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que a requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008738-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

RENATO RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008738-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime os 

requerentes 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). II - Intime o 

patrono do requerente Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto 

representado por Carmen Silva Ribeiro Rodrigues Alves, para regularizar 

sua representação processual, no mesmo prazo alhures concedido, vez 

que a procuração constante no Id. 15699020, não lhe confere poderes 

para o presente feito, vez que foi outorgada pela pessoa física do 

inventariante e não pelo espólio representado. III - A requerente Maria 

Evanice Rodrigues Alves informa na exordial estar aposentada, e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não terem condições de 

pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

analisando os autos, determino que a requerente traga aos autos cópia de 

seu comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. IV – Determino a exclusão da procuração constante no Id. 15699012, 

vez que os outorgantes não tem relação com os autos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008715-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008715-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP do endereço da parte ré 

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-o ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido, traga aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Após, 

voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008763-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008763-54.2018.8.11.0003 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 

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, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008772-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1008772-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008671-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

JOCELENA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008671-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerente 

informa ter a profissão de cabeleireiro a e pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz aos autos 

documento que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, intime-a para 

comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a 

última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008732-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDECI SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008732-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para que o banco requerido se abstenha 

de cobrar valores indevidos, bem como promova a imediata exclusão de 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Com relação ao pleito 

antecipatório de suspensão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sem razão o demandante. O autor não nega a existência de 

relação jurídica entre as partes, apenas argumenta que foi surpreendido 

por uma restrição em seu nome, por uma dívida no valor de R$ 17.777,76 

(dezessete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

centavos). Desta forma, as alegações contidas na exordial não se 

mostram, a um exame adequado a esta fase, os requisitos consistentes 

no fumus boni iuris e periculum in mora, o que impede a concessão da 

liminar, em se abster de cobrar os valores indevidos, vez que não há 

como impedir o credor de exercer os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes. Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência: E M E N 

T A AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B 

DO CPC - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO 

CONHECIMENTO E DESPROVIDO. (...) 4. A inclusão ou manutenção do 

nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito 

constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 100760/2015 - TJ/MT, Relator: DES. 
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SEBASTIÃO DE MORAES FILHO Data do Julgamento: 28/10/2015) A 

anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do 

credor, amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de 

seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida 

sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar 

em irregularidade da inscrição do nome do demandante em cadastros 

negativadores. Repisa-se que em momento algum o requerente nega que 

tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu. A inscrição 

do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato 

ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo 

questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de 

encargos contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da 

pretensão tal como requer o demandante, vez que a negativação é direito 

do banco. Assim, Vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro os pedidos 

pleiteados na exordial. 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. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

DAYANE LEITE DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006707-48.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.06.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 3.342,86 (três mil trezentos e quarenta e dois 

reais e oitenta e seis centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/1079000-4, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 10/2017 a 04/2018, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Ademais, a autora 

comprovou que sempre efetuou o pagamento de todas as faturas de 

energia e que não houve alteração de seu consumo/valor das parcelas, 

mesmo após a inspeção realizada pela ré descrever a anormalidade de 

“desvio de energia no ramal de entrada”. O usuário dos serviços não pode 

ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia 

apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando 

a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e 

eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta 

extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à 

dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos 

posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. 

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1079000-4, em relação ao débito no 

valor de R$ 1.342,86, com vencimento em 30.06.2018. Para o caso de 

descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 
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a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003962-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES OAB - 694.175.121-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 103962-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. ROO 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA em face de ANDRESSA NUNES MORENO 

MILLECK, também qualificados 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 Novel 

CPC. Os documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem 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 do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o 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 NCPC). Cientifique-o, 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, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

VALERIA JANUARIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

ITAÚ SEGUROS S/A - Denunciada à lide (RÉU)

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000799-78.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando os 

termos da certidão do Id. 15430766, nomeio, em substituição ao perito 

nomeado anteriormente, o médico perito Dr. Alexander Paul Winnikow, 

independente de compromisso, com endereço profissional na Rua José 

Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057, Fone 

66-99984-5324. Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, 

digam as partes. Mantenho as demais cominações constantes na decisão 

do Id. 10397757. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000377-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR SALIH CHARANEK (REQUERENTE)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDAO (REQUERIDO)

LUIZ INACIO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000377-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003405-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO NOVAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAP MTS PNEUS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003405-11.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ao revel citado por 

edital, nomeio Curadora Especial na pessoa de da Defensora Pública que 

atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, nos termos do artigo 72, II, 

do CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

WILTON OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005048-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 
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os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

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, 03 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772675 Nr: 3432-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRJ PINA TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 3432-16.2015.811.0003, 

Protocolo 772675, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449676 Nr: 4856-35.2011.811.0003

 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): CHARLES DANILO LOPES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

4856-35.2011.811.0003, Protocolo 449676, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440057 Nr: 8724-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, LUCIA 

MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15.481-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8724-55.2010.811.0003, 

Protocolo 440057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735775 Nr: 15269-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, 

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO ALVARENGA NAYA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

15269-39.2013.811.0003, Protocolo 735775, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729828 Nr: 10460-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIRES GONTIJO - 

OAB:134.604-MG, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475, 

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON ANTONIO DE 

OLIVEIRA BASTOS,  para  devo lução dos  au tos  nº 

10460-06.2013.811.0003, Protocolo 729828, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748271 Nr: 6832-72.2014.811.0003

 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: UEVERSON DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15.365-PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NADIELE PERES DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 6832-72.2014.811.0003, Protocolo 

748271, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 6814-76.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 
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OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6814-76.1999.811.0003, 

Protocolo 95013, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440861 Nr: 9530-90.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

9530-90.2010.811.0003, Protocolo 440861, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402745 Nr: 16258-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA SERAFIM 

RANDAZZO, para devolução dos autos nº 16258-55.2007.811.0003, 

Protocolo 402745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 9137-34.2011.811.0003, 

Protocolo 701159, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433622 Nr: 2288-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO MARTINEZ 

FRANÇA, para devolução dos autos nº 2288-80.2010.811.0003, Protocolo 

433622, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749555 Nr: 7520-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO 

MAGALHAES FERRARI, para devolução dos autos nº 

7520-34.2014.811.0003, Protocolo 749555, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431611 Nr: 271-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, 

MIRELLE BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO MARTINEZ 

FRANÇA, para devolução dos autos nº 271-71.2010.811.0003, Protocolo 

431611, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732909 Nr: 13009-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

VIVIANE ELIAS ESTEVAO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819, HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES - 

OAB:5661/MS, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - OAB:248896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO 

MAGALHAES FERRARI, para devolução dos autos nº 

13009-86.2013.811.0003, Protocolo 732909, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733982 Nr: 13866-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 13866-35.2013.811.0003, 

Protocolo 733982, 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.: 445696 Nr: 878-50.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PEREIRA GOULART, JOSELI REGINA 

SIMAO SILVA GOULART
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de entrega de coisa incerta (fls. 52), 

portanto, incabível a incidência da multa e dos honorários previstos no 

artigo 523, do CPC, vez que incompatível com o presente rito.

Os devedores foram devidamente citados (fls. 75 e 133). Entretanto, não 

satisfizeram a obrigação consistente na entrega da coisa.

Assim, indefiro por ora o pedido de penhora online e determino a intimação 

do credor para informar se pretende a busca e apreensão dos animais 

descritos na inicial, conforme consignado na decisão à fls. 52, declinando 

o endereço para cumprimento e/ou requeira o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 836865 Nr: 7621-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL AMARAL CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DE FARIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 .Código nº 836865.

Vistos etc.

I - Designo a data de 04 de fevereiro de 2019 às 14h00, para oitiva da 

testemunha Espólio de Joaquim Miguel Solani Tornandes, no endereço 

declinado à fls. 48-v, servindo a CP como mandado.

II - Comunique o Juízo deprecante e intime as partes acerca do ato acima 

designado.

III - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens, procedendo as baixas necessárias.

 IV – Expeça o necessário. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432312 Nr: 976-69.2010.811.0003

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 432312.

Vistos etc.

Defiro o pedido do autor e suspendo o andamento do processo pelo prazo 

requerido à fls. 201.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 38-31.1997.811.0003

 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 FABIOLA ROCHA FREITAS, CASSIMIRO 

DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 51624.

Vistos etc.

Intime o credor para que traga aos autos o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciar o pedido à fls. 133.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822002 Nr: 3599-96.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Ribeiro da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 822002.

Vistos etc.

Antes de apreciar a manifestação à fls. 43, intime o autor para que 

proceda o depósito da complementação da diligência do Sr. Meirinho 

descrita na certidão à fls. 36, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750580 Nr: 8059-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN RODRIGO BUENO - 

OAB:310.333/SP

 .Código nº 750580.

Vistos etc.

Intime a empresa devedora, na pessoa de seu patrono constituído, para 

liquidar a totalidade do débito descrito no cálculo à fls. 100, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, traga a exequente o 

demonstrativo de débito atualizado e voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 344596 Nr: 274-02.2005.811.0003

 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): C A R DA PAIXAO - ME, CARLOS ANTONIO 

RIBEIRO DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 .Código nº 344596.

Vistos etc.

Ante a alteração da razão social da credora (fls. 279), proceda a 

retificação na capa dos autos e nos demais registros devendo constar – 
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Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – 

Sicredi Sul MT.

Intime a credora para promover o andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824479 Nr: 4416-63.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODEP- COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE CARVALHO 

PEIXOTO - OAB:11561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 824479.

Vistos etc.

Cumpra o disposto à fls. 39, procedendo as retificações necessárias.

É cabível a citação por edital nas ações de execução quando os demais 

meios para localização da parte executada foram esgotados, o que 

ocorreu no presente caso.

 Assim, considerando que as tentativas de citação da devedora para a 

presente fase executiva restaram infrutíferas, hei por bem deferir a 

citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observados 

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 o credor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão, sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822793 Nr: 3904-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 822793.

Vistos etc.

Intime a patrona do autor para que subscreva a petição à fls. 101, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento, eis que se 

encontra apócrifa.

Após, cumpra os dispositivos da r. sentença, no tocante as custas 

processuais e da expedição de alvará para levantamento.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783467 Nr: 7587-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 783467.

Vistos etc.

Defiro o pedido da parte credora e suspendo o andamento do processo 

pelo prazo requerido à fls. 60.

Intime o exequente para proceder o recolhimento do complemento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça constante na certidão à fls. 57, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714762 Nr: 9997-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEME MEDEIROS & GONÇALVES S.C LTDA - 

MAIS RONDONÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 714762.

Vistos etc.

Intime o credor para que traga aos autos o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciar o pedido à fls. 401.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824730 Nr: 4528-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA 

CAMARGO ME, JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 824730.

Vistos etc.

Considerando a manifestação do exequente à fls. 96, bem como os termos 

do artigo 139, V, do CPC, o qual prevê que cabe ao magistrado promover a 

qualquer tempo a autocomposição entre as partes, e tendo em vista que a 

designação de audiência de conciliação não acarretará prejuízo a 

qualquer das partes e ante a ausência de pauta para a semana nacional 

de conciliação, designo o dia 28 de janeiro de 2019 às 14h20 para a 

realização do ato.

Intime as devedoras pessoalmente no endereço descrito na exordial.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786819 Nr: 8927-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 12163-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA S. FREIRE ATHAYDE - ME, ATHAYDE E 

CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE ATHAYDE, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 12163-31.1997.811.0003, Protocolo 

63588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450062 Nr: 5242-65.2011.811.0003

 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: JUAREZ RANGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS, 

ROZELITA MOREIRA DAS NEVES, MOISES MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

VIVIANE PINTO DA SILVA DE AVILA - OAB:13707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

5242-65.2011.811.0003, Protocolo 450062, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734605 Nr: 14367-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, OLDEMAR LIBARDONI, MARINA NOGUEIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES ALVES MACEDO 

NETO - OAB:13708/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DE FL. 180, A SEGUIR 

TRANSCRITA: "Vistos etc. Compulsando os autos vê-se que não houve a 

publicação da decisão constante à fls. 177/178. Assim, com o fito de 

evitar futuras alegações de nulidade, intime as partes para manifestarem 

sobre o decisum retromencionada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764263 Nr: 15456-13.2014.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO REESE HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça - fls. 67 no prazo legal, bem como 

providenciar o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722888 Nr: 3897-93.2013.811.0003

 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): ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE NETZ, SERGIO 

JOÃO MARCHETT, MARIA LUIZA MARCHETT, DIVINO HELENO PIMENTEL 

BARBOSA, ORESTINO BORGES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE, NO PRAZO 

LEGAL, SOBRE A DECISÃO DE FL. 213, A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos 

etc. Defiro o pedido formulado pelo requerente à fls. 212, para realização 

de busca do atual endereço dos requeridos pelos Sistemas Bacenjud e 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista a parte autora. Por fim, 

intime uma vez mais o requerente, para que cumpra o item “2.0” da 

decisão proferida à fls. 209, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o 

necessário."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003656-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO (ADVOGADO(A))

PERICLES ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003656-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. A fixação da verba 

honorária pericial deve observar, precipuamente, a complexidade da 

perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, levando em 

conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, o lugar da 

prestação do serviço. Esse entendimento encontra respaldo na 

jurisprudência. Veja: “AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – 

PARÂMETROS – REDUÇÃO. Honorários periciais que estão sujeitos ao 

crivo da razoabilidade, de modo que não podem onerar em demasia as 

partes, a ponto de dificultar a produção da prova e também não pode 

aviltar o trabalho técnico a ser realizado. Deve ser considerada a 

exigência técnica, a complexidade da matéria, o tempo despendido e, 

também, o bem material despendido. Não comprovada a excepcional 

complexidade ou tempo da análise grafotécnica, legítima a redução de 

acordo com os paradigmas da jurisprudência – quantia fixada em 

R$5.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/SP - AI 

20039416520168260000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de 

Direito Privado, julg. 09.03.2016, publicação 11.03.2016)” Assim, 

considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert (Id. 15258709); a 

irresignação das partes e a complexidade da perícia a ser realizada, hei 

por bem fixar o valor dos honorários periciais no importe de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 465, §3º, do CPC. Intime 

o Sr. Expert acerca do arbitramento dos honorários, bem como se tem 

interesse em realizar a perícia nos termos da decisão do Id. 10456615, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002452-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY JULIANA ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002452-47.2018.8.11.0003. Vistos etc. A demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 

hipossuficiência. Devidamente intimado para juntar aos autos documentos 

comprobatórios de seus rendimentos, o mesmo não cumpriu o comando 

legal, deixando decorrer o prazo in albis (Num. 15466384). Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não houve comprovação de que preenche os requisitos legais. 

Intime a autora, na pessoa de seu patrono constituído, para o pagamento 

promover o recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 03 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TESTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001839-61.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

feito se trata de Ação Monitória, onde o requerido foi devidamente citado 

para cumprir a obrigação e não efetuou o pagamento do débito, tampouco 

ofereceu embargos monitórios. Desse modo, não há que se falar em 

prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, sendo certo que 

havendo a inércia da parte devedora, o título, objeto da lide, constituir-se-á 

de pleno direito como título executivo judicial. Assim, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Expeça o respectivo mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito descrito no cálculo 

do Num. 12994966. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003073-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA (ADVOGADO(A))

MALLYFE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO WISLEYSON BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003073-44.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

certidão do Id. 15468478 e, não havendo qualquer ato processual a ser 

analisado, determino o arquivamento/cancelamento do feito com a baixa e 

anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008043-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEMIR TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo n º 1008043-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Valdemir Tavares contra a 

Ympactus Comercial Ltda e outros. In casu, flagrante é a intenção do 

credor de receber valores despendidos com aquisição de produtos da 

demandada. 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 o exequente possa obter a 

satisfação de seu direito, deverá fazer prova mínima da existência de 

relação jurídica com a executada, cujo indício não restou demonstrado. 

Assim, recebo o pedido inicial como cumprimento de sentença por 

arbitramento. Assim, com o fito de se evitar futuras alegações de nulidade 

processual, determino a intimação do exequente para que emende a inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, instruindo-a com os seguintes documentos 

essenciais: a) Comprovantes de pagamento para aquisição dos Kits/voips 

e ingresso na rede “telexfree”; b) Extratos bancários do período de março 

a julho de 2013, e/ou o informe de rendimento para Imposto de Renda 

emitido pela ré (Cédula C), para demonstrar se houve ou não recebimento 

de valores pela executada; c) Caso o ingresso tenha sido por meio de 

bônus de terceiro, apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que 

aquele era divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do 

crédito do mesmo. d) Juntar a sentença exequenda e a certidão de 

trânsito em julgado. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

haja vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008801-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1008801-66.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi direcionada a uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca, vez que consta no polo passivo da lide o 

Estado de Mato Grosso. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017-TP, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo Fazenda Pública. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROMALDINO JOAO GUBIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002425-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De conformidade 

com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 

quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, 

os argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o 

entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003000-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA SILVA DA COSTA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003000-72.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Daycoval S.A Requerida: Poliana Silva da Costa Duarte 

Vistos etc. Banco Daycoval S.A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra Poliana Silva da Costa Duarte, 

também qualificada no processo, objetivando o cumprimento de contrato 

firmado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante 

pagamento do débito ou entrega do bem. O autor diz que a ré tornou-se 

inadimplente e foi constituída em mora ao deixar de cumprir a obrigação 

mensal, assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado 

em alienação fiduciária. Afirma que a devedora deixou de quitar as 

parcelas pactuadas, a partir de Setembro/2017 e, em face da 

inadimplência, requer a apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a 

posse definitiva do veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a 

medida foi devidamente cumprida (Num. 13371506). Citada, a ré não 

apresentou contestação (Num. 15479284). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além 

da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é suficiente para o 

desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se 

que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação 

fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado entre as partes (Num. 

12886954). Ressalta-se, também, que a devedora é inadimplente e, 

devidamente citada, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada 

em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida 

liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Determino a baixa da 

restrição existente no veículo placa NPC1440, com a utilização do Sistema 

RenaJud. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002664-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SEMENTINO SERAFIM (REQUERENTE)

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002664-68.2018.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Iolanda Sementino Serafim Executada: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. IOLANDA SEMENTINO SERAFIM, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. A exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a 

restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada, 

no importe total R$ 3.000,00 (três mil reais), 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. Intimada 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 e os 

dados do terceiro por meio do qual ingressou na rede, a credora não 
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cumpriu o comando judicial, mantendo-se inerte (Id. 15468301). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A exequente pleiteia a 

liquidação da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

com base no artigo 524, §4º, do CPC, para 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, a 

credora 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. 12860406). 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: “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 

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 da credora que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, esta 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 a exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la 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, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002400-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKON GULITI DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002400-51.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autor: Maickon Guliti de Oliveira Lima Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. MAICKON GULITI DE 

OLIVEIRA LIMA, 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. 15467104). 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. 
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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 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 
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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 

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, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005098-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R1 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005098-30.2018.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Rodobens S.A Executada: R1 Transportes 

e Logísticas Ltda Me Vistos etc. BANCO RODOBENS S.A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de R1 TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA ME, 

também qualificados no processo. O credor pugnou pela extinção do feito 

(Num. 15244255). 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 

exequente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos dos artigos 485, 

inciso VIII e 775, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. 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 pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002654-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR(A))

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R FERREIRA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002654-24.2018.8.11.0003. Ação Monitória Autora: 

Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda Ré: JR Ferreira 

Eirelli Vistos etc. KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ÓPTICOS LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA 

contra S P MARTINS-ME, também qualificada no processo, visando o 

recebimento da importância de R$ 55.129,65. As partes transigiram e 

pleitearam homologação do acordo (Num. 14726586). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Extrai-se do pacto 

firmado entre as partes que a requerida reconhece a procedência da 

pretensão inicial, visto que concorda em pagar o montante apresentado 

pela credora. De mesma sorte, o objetivo da ação monitória é a busca de 

título executivo judicial, o qual se aperfeiçoa com a homologação do 

acordo. Ademais, eventual execução de sentença poderá ser requerida 

nos próprios autos. 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 nos termos do artigo 

487, III, b, do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

VALERIO ANTONIO ALVES (AUTOR(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

M L TECIDOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Intimação das partes requeridas para no prazo de 05 (cinco) dias para 

que aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004423-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PEDRO TOLENTINO DE BARROS (AUTOR(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

METALURGICA FIDELIS LTDA ME - ME (AUTOR(A))

ANILDO FIDELIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003903-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOMEN & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001852-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que dirigi- me ate o endereço mencionado, onde lá estando foi 

possível proceder com a Busca e Apreensão do bem descrito no presente 

mandado, haja visto de não haver encontrado bem, nem o executado Srº 

Josinaldo Marques da Silva, Diante exposto devolvo o presente no 

aguardo de novas determinações. /MT, 12 de setembro de 2018. 

JOSEVAL COSTA SILVA LANDIM DUETI Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006552-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAMOS (RÉU)

P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006552-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: P. M. COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP, PAULO RAMOS, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05 de novembro de 2018 às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. II – Da tutela Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005108-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DE ARAUJO ANDRADE (REQUERENTE)

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BIANCA MENDES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(RÉU)
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Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-66.2018.8.11.0003

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:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000944-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT RÉU: 

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME Vistos e examinados. Tendo em 

vista a certidão proferida nos autos (Id nº 15110905, redesigno audiência 

de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018 às 08:00 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006363-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILA AVILA DE LIMA (REQUERENTE)

ROBSON JULIAN BERGUIO MARTIN (ADVOGADO(A))

JOAO BERTAGLI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal, providencie 

cópias/download dos documentos, para posterior arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005544-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GONÇALVES (REQUERIDO)

 

Intimação das partes acerca da designação de audiência de instrução que 

se realizará no dia 11/12/ 2018, às 14:00 horas. Registro aos patronos 

que deverão se atentar ao disposto no aput do art. 455 do CPC, a 

saber:"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.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006098-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

OTON JOSE NASSER DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento. Bem como para no prazo de cinco, (05) dias efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte 

caminho: site do Tribunal de 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001836-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER (ADVOGADO(A))

GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR(A))

CRISTIANO VITOR VALLE TOQUETON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes do Imóvel (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001836-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ, GISLENE TOQUETAO DE 

ARAUJO SANCHEZ RÉU: OCUPANTES DO IMÓVEL Vistos e examinados. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 07 de Dezembro de 2018, 

às 08:30 horas. Providencie-se nova tentativa de citação, observando 

eventual endereço que tenha sido indicado nos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004618-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MARCOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004110-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

KEREN HAPUQUE DE PAULA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

WENDER ROGER DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NERE REIS DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

HUGO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

ANDRIELSON JOAO SILVA (REQUERENTE)

MARILIA MESQUITA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004110-09.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENDER ROGER DE SOUZA, LUIZ FERNANDO SILVA 

ANDRADE, RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA, KEREN HAPUQUE DE 

PAULA, ANDRIELSON JOAO SILVA, NERE REIS DOS SANTOS SOARES, 

HUGO GUIMARAES LOPES, WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ, PAULO CESAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, KROTON 

EDUCACIONAL S/A Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 09:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 
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intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo 

necessário que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se 

impõe. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007558-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007558-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I 

– Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de Dezembro de 2018, às 10:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 
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pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível, por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 (duas) horas), bem como se abster de inscrever o 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso 

a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura eventual no valor 

de R$688,54 com vencimento em 30/07/2018 (ID 15196517). Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

VICTOR FONTAO REBELO (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CELIO MARCOS LOPES MACHADO (ADVOGADO(A))

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.841, §1º do CPC), a fim de se 

manifestar, em 10 (dez) dias, acerca da penhora de imóvel realizada no 

imóvel matriculado sob o n. 99477, do CRI de Rondonópolis-MT, conforme 

termo de penhora expedido no ID. 15688058.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794734 Nr: 12261-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDA RODRIGUES ALVES, FRDS, REGINALDA 

RODRIGUES ALVES, LVR, VRDS, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, SILVIO 

LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO 

RIBAS - OAB:32.937/GO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ALENCAR LIBANO DE PAULA, OAB/MT 16.175, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 22/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765418 Nr: 16-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DA COSTA LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 174/179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741233 Nr: 2827-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:OAB/MT11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT10.416

 INTIMAÇÃO do patrono do requeridor para no prazo legal, instruir e retirar 

e preparar a(s) Carta(s) Precatória(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732101 Nr: 12373-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA-HOSPITAL SANTA ROSA, EGON NEIS, ARGO SEGUROS BRASIL 

S/A, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, MARCELO BARROS LOPES - OAB:MT/9462, 

MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - OAB:119.851/SP, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6542-B/MT, PEDRO OVELAR 

- OAB:MT/ Nº 6270

 Vistos e examinados. MARCOS PEREIRA DE BRITO ingressou com a 

presente AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA em face de HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA e EGON NESIS, sendo 

denunciados à lide ARGO SEGUROS BRASIL S/A e DENIMAR NISTAL 

SANCHES, todos devidamente qualificados nos autos. Relatou o autor, em 

breve resumo, que foi vítima de um acidente de trânsito em data de 

25/05/2011, tendo sofrido uma fratura no tornozelo esquerdo; que 

posteriormente realizou uma cirurgia reparadora e estética com os 

requeridos, mas o procedimento não teve o resultado esperado. Narrou 

que, após decorridos mais de 02 (dois) anos do atendimento, ainda 

suporta dores fortes no local, impossibilitando sua locomoção; e sua perna 

encontra-se com a haste de metal exposta, havendo uma ferida aberta. 

Aduziu que os requeridos não utilizaram-se de todo o zelo e 

conhecimentos profissionais necessários, advindo o resultado de culpa 

médica e erro grosseiro. Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/67. 

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 68). Atribuo ao autor 

os ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios em favor dos 

procuradores dos requeridos em 10% do valor atualizado da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade 

judiciária. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406722 Nr: 2431-40.2008.811.0003
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 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: NUPERCINO PEREIRA DA CONCEICAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAZARE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Vistos e examinados. NUPERCINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ingressou 

com a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de MARIA NAZARÉ DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Nesse sentido: A 

atividade probatória deverá recair sobre as seguintes questões: o autor 

exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação pelo prazo legal exigido 

para a aquisição da propriedade pela usucapião? Esta posse é mansa, 

pacífica, ininterrupta e sem oposição? Verifica-se a figura do comodato, 

alegada pela requerida? Defiro a tomada do depoimento pessoal das 

partes. Defiro a produção de prova testemunhal, requerida pelo autor. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018 às 

14:00. As partes deverão depositar o rol de testemunhas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da realização do ato. 

Declaro o feito saneado, nos termos do artigo 357 do CPC. Intimem-se as 

partes desta decisão, a fim de que, querendo, manifestem-se no prazo do 

§1º do art. 357. 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.: 720807 Nr: 1848-79.2013.811.0003

 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): ITAMAR CARNEIRO DA SILVA, SHIRLEY 

WILLON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os requeridos ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$259.107,32, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sendo a 

condenada beneficiária da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de necessitado, 

com a possibilidade de a beneficiária satisfazer o pagamento sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida 

obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após 

o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003

 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): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO a requerida ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$149.667,73 (valor encontrado em 19/04/2018), atualizado até o efetivo 

pagamento, nos moldes da sentença de mérito proferida na ação 

revisional em apenso (Cód. 424492). Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação. Caso o condenado seja beneficiário da Justiça 

Gratuita, permaneça suspensa a exigibilidade da condenação, até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade do beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448461 Nr: 3640-39.2011.811.0003

 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TASCA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 372859 Nr: 1308-75.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - 

OAB:7676/MS, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 439922 Nr: 8589-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON PEREIRA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB: MT 9478, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do exequente não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a intimação de folha 196, não foi 

disponibilizado para o mesmo, refaço, nesta data a intimação: Intimação da 

parte exequente para, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414783 Nr: 10420-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, LUCHESI 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, EDUARDO 

FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 
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OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

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 cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719851 Nr: 892-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905701 Nr: 7017-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOBRASSAN LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

JOSELITO ARLINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 Intimação da parte embargada para, no prazo legal, manifestar acerca 

dos embargos à execução de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812813 Nr: 449-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MARIA DOS SANTOS, CLEUSMAR 

GONÇALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823188 Nr: 4045-02.2016.811.0003

 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: VITALINA BRECHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 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 25/09/2018, 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317519 Nr: 14004-90.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A FINANCIAMENTO CREDITO E I, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora (pessoalmente) para que, no prazo legal, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

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.: 801420 Nr: 14933-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DE MATOS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 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 certidão lançada às fls. 63.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 66.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822985 Nr: 3973-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 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 certidão lançada às fls. 55.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 54.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.
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 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.: 835108 Nr: 7092-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDEON DEUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA BERLIM LTDA, LEONICE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 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 certidão lançada às fls. 17.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 16.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771078 Nr: 2724-63.2015.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARTINS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos 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 certidão lançada às fls. 48.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 49.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812744 Nr: 418-87.2016.811.0003

 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: ANICE CANURI PAULINA PIMENTA, VALDIR PIRES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE GONÇALVES SOUZA, RAIMUNDO 

VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317519 Nr: 14004-90.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A FINANCIAMENTO CREDITO E I, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704885 Nr: 12863-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MARWIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS 

- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAXIMO - OAB:, 

TATIANE CARDOSO GONINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora deixou de dar andamento ao feito e não foi encontrada 

para ser intimada a regularizar sua representação processual (art. 76, §1º 

do CPC).

 Desta feita, considerando que é dever da parte autora manter endereço 

atualizado no processo, com fulcro no disposto no art. 485, II, do CPC, 

declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas e liberações, arquive-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.: 763673 Nr: 15211-02.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIL, IADS, JDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de NEUSÉLIA RITA DE SOUZA e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, posto que 

trata-se de revel citada por edital e assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. 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.: 766061 Nr: 425-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, haja vista a certidão de fls. 22.

Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado às fls. 25.

 Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §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, face a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387496 Nr: 1155-08.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 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 certidão lançada às fls. 102.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 104.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716824 Nr: 12230-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ROSA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 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, haja vista a certidão de fls. 73.

Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado às fls. 75.

 Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §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, face a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

VICTOR FONTAO REBELO (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CELIO MARCOS LOPES MACHADO (ADVOGADO(A))

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.841, §1º do CPC), a fim de se 

manifestar, em 10 (dez) dias, acerca da penhora de imóvel realizada no 

imóvel matriculado sob o n. 99477, do CRI de Rondonópolis-MT, conforme 

termo de penhora expedido no ID. 15688058.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 421205 Nr: 3475-60.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, JOABE TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - - OAB: 5152-A/MT, JOÃO ALVES SANTOS - OAB:12461/MT

 CÓDIGO - 421205

Vistos.

 Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.

DECIDO.

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO, ajuizada em 

23/04/2009, estando na fase de cumprimento de sentença.

 A patrona do exequente foi intimada a manifestar-se quanto ao interesse 

no prosseguimento do feito, mantendo-se inerte.

 À fl. 202, foi certificado pelo Oficial de Justiça, a não localização do 

exequente para intimação pessoal.

 Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe, em razão da inércia da parte exequente, demonstrando de forma 

inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito.

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, e o faço conforme o disposto no art. 485, inciso III, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE o presente processo, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, em 02 de outubro de 2018

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001869-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

VALDECIR PEREIRA SENE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALVA ARAUJO OAB - 718.507.241-72 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001869-62.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação dos 

patronos das partes para que manifestem acerca do laudo do exame 

pericial (DNA), no prazo legal. Rondonópolis, 3 de outubro de 2018 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339054 Nr: 7335-45.2004.811.0003

 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: PEDRO LUIZ SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE COSTA SALVADOR, NATALINA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT, ELY SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, HENRIQUE 

MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ROECE 

ONASSIS, para devolução dos autos nº 7335-45.2004.811.0003, Protocolo 

339054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 891785 Nr: 2448-27.2018.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADA, JDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2448-27.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o relatório de fls. 80/81, intimem-se a parte autora e seu 

procurador, pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 2975-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2975-23.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 298, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818285 Nr: 2309-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDT, DDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dois (02) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 440 de 664



(2018), às 14h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no Auditório 

da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se encontrava 

presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, 

comigo assessor de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou que, após as 

formalidades de estilo, levasse a público o pregão na audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS 

intentada por Y.D.T., representado por sua genitora, Sr.ª Débora da Silva 

Teixeira, em face de UELITON DELOGO PEREIRA. Feito o pregão, foi 

constatada a ausência das partes e a presença da Defensora Pública, 

Dr.ª Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim. Certificada, ainda, a presença 

do representante do Ministério Público, Dr. Adalto José de Oliveira.

Aberta a audiência, a tentativa de conciliação restou prejudicada ante a 

ausência das partes, sendo que a parte autora não foi intimada para o ato, 

conforme certidão de fl. 61. Dada a palavra à defensora pública, pela 

mesma foi dito: “MM. Juiz, requer vista dos autos.” Dada a palavra ao 

representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a 

requerer.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO: 

“Vistos etc., defiro o requerido. Expeça-se o necessário. Os presentes 

saem intimados. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, _____________________, Rodrigo Kurz 

Roggia Júnior, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715579 Nr: 10871-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, TMSOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10871-83.2012.811.0003

Vistos etc.

1. 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, 01 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338279 Nr: 6583-73.2004.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR RODRIGUES DE SOUZA, ALESSANDRA 

SOUZA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA SOUZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE APARECIDO 

PEREIRA VERISSIMO, para devolução dos autos nº 

6583-73.2004.811.0003, Protocolo 338279, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 710523 Nr: 5495-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFI, RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono, 

para manifestar sobre a resposta de ofício de fls. 89, em cinco dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 432556 Nr: 1221-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, ELIANE DA SILVA SOUZA - OAB:9.444, ILSON 

JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono, 

para manifestar sobre laudo psicossocial fls.109/113, em cinco dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 10496-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, VALENTINA 

XAVIER GUIMARÃES, GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.897, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar os herdeiros , através do 

patrono, para manifestar no autos, em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 447229 Nr: 2408-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO SUARES DOS SANTOS, MARTA VANESSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA JUSSARA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VERONICE GONÇALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando os herdeiros , através do patrono, 

para manifestar nos autos , em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 744329 Nr: 4557-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDSS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte autora para 
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manifestar nos autos, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 775463 Nr: 4417-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSQ, EBDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para manifestar sobre 

justificativa fl.119/122, em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono, 

para manifestar acerca do ofício de fls. 98/110, em cinco dias, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824636 Nr: 4470-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

- OAB:MT/ 19.871

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono, 

para manifestar acerca da resposta do ofício de fls. 95/101, em cinco 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817961 Nr: 2210-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAM, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte autora para 

querendo, manifestar sobre contestação de fls. 62/63, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 451239 Nr: 6419-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, para manifestar sobre 

impugnação e documentos fls.151/163, em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 729031 Nr: 9760-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos, em cinco dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 702804 Nr: 10782-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSL, VHSL, JPSL, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos , em cinco dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 784633 Nr: 7989-46.2015.811.0003

 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: EDRSDS, BDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVGDSS, ICGDS, IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT11.716, KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - 

OAB:11422/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA - 

OAB:21661/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, através do 

patrono, para manifestar acerca do ofício de fls.130/134, em cinco dias, 

requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005288-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ARAÚJO DE SOUZA (RÉU)

IGOR ARAÚJO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005288-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 27.02.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 
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partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004152-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO CUNHA LEMOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004152-92.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 19.02.2019, às 14h40min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005567-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TADEU DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITTOR DE CARVALHO LIMA SILVA (RÉU)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005567-47.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 19.02.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007489-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA PRATA SALLES (REQUERENTE)

ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KARINA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007489-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Defiro o pleito formulado pelos herdeiros no item “VIII” da 

inicial, pelo que determino a expedição dos termos de cessão de direitos 

hereditários dos herdeiros FABIANO SALLES DE OLIVEIRA e ALBERTO 

FABIANO SALLES DE OLIVEIRA e a intimação deles para que compareçam 

em juízo para assinarem os respectivos termos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 4. Nomeio como inventariante a parte requerente, ORMINDA PRATA 

SALLES DE OLIVEIRA, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 5. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa da inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE). 6. 

Após a juntada aos autos da documentação mencionada, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público. 7. Empós, conclusos para a sentença. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007765-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

LUZINETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENITH SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007765-86.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Tendo em 

vista os documentos que instruem a inicial, atestando que o interditando se 

encontra acamado em estado grave, acometido por enfermidade severa, 

deixo de realizar a audiência de entrevista. 5. Sem prejuízo do 

cumprimento das disposições supra, determino que uma assistente social 

do juízo, imediatamente, elabore relatório pormenorizado das condições da 

parte interditanda. 6. Cite-se a parte interditanda, para, caso queira, 

apresentar contestação. 7. Intime-se. 8. Notifique-se o Ministério Público. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008538-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))
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DANIELLY MOURA DE LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1008538-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista 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. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em 

31,45% do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 300,00 

(trezentos reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir 

da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, 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. 5. Intime-se. 6. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de setembro de 2018. 

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007828-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

GILVAN LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

JURANDIR VERNEQUE DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1007828-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso III, CPC). 2. 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. 3. Abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 

de setembro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000570-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AVELINA ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilvan Robson Nomerg (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1000570-84.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 15468823, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

setembro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008553-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA VILHALVA (REQUERENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1008553-37.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14820537. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018. MARIA DAS 

GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Edital Intimação

AUTOS Nº 1007331-34.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que A.M.S.P move contra walquiria souza rodrigues, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

"... 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 WALQUÍRIA SOUZA RODRIGUES (qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil.13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, A.M.S.P. 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 

à s  b a i x a s  d e  e s t i l o  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de março 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007487-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA JOB PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007487-85.2018.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos e, em 

consulta via sistema de busca processual do sítio eletrônico do TJMT, 

verifico a existência de medida protetiva em trâmite perante a Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, sob o 

Código 679636, onde figuram como partes os mesmos litigantes do caso 

em apreço. Destarte, nota-se que a competência para processar o 

presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, conforme ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha, uma 

vez que esta possui competência híbrida, ou seja, pode processar tanto 

feitos cíveis como criminais, sendo que a existência de feito em que se 

estabeleceram medidas protetivas em favor de uma das partes, nos 

termos da Lei n. 11.340/2006, atrai para aquela Vara Especializada a 

competência para processar os demais feitos que tratam de interesses 

das mesmas partes. Nesse sentido, é pacífica também a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso acerca da competência exclusiva da 

Vara de Violência Doméstica para o processamento e julgamento das 

causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
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AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA 

NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS. É incompetente o Juízo da Vara de Família nas 

causas que envolvem a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em vista que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, 

as Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher acumularão competência cível e criminal para conhecer, processar 

e julgar demandas dessa natureza.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.° 

42373/2011, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva). “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO COM MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – NATUREZA 

HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER RECONHECIDA E 

MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITANTE. É competente para processar e julgar a ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, o Juízo 

da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, porque 

conexa com medida protetiva de urgência, estipulada em razão de 

violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o acúmulo 

da competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e 

executar lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas 

especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência 

no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo 

uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” (TJ/MT, CC 48373/2013, 

Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 03/10/2013). Entrementes, insta 

salientar que a competência especial afasta a competência atribuída a 

este juízo, como forma de evitar que as decisões prolatadas nas ações 

cíveis sejam conflitantes com as medidas adotadas na Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que por certo atingiria 

reflexamente direitos substanciais da vítima. A regra prevista na Lei Maria 

da Penha é clara e incisiva ao reunir em um único e diferenciado juízo 

todas as causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, visando o julgamento célere e eficaz das referidas demandas, haja 

vista que a ação que envolva violência doméstica deve ser processada e 

julgada simultaneamente com a medida protetiva que tramita naquele juízo. 

Assim, sendo aquele o juízo competente, deveria processar e julgar a 

presente ação conjuntamente, ao mesmo tempo que julgou a medida 

protetiva, para que possa ser entregue a prestação jurisdicional, às 

partes, concomitantemente. De mais a mais, importante ressaltar que a 

absolvição do réu na parte penal ou a extinção das medidas de proteção 

não tornam incompetente o juízo da violência doméstica para a solução do 

conflito cível, que teve sua jurisdição ali fixada pelas medidas protetivas 

que, ademais, podem ser suscitadas novamente a qualquer instante. Com 

efeito, a Lei n.º 11.340/2006 visa proteger integral e ininterruptamente a 

mulher que sofre algum tipo de violência no âmbito doméstico, de modo a 

se prevenir nova violência, concedendo uma maior proteção à mulher 

vítima de agressão. Dessa forma, fica claro que o objetivo da legislação 

especial é garantir a eficácia das medidas de proteção aplicadas, evitando 

a prática de novos atos de violência contra a vítima, certamente ainda em 

estado de vulnerabilidade enquanto houver a pendência da medida 

protetiva em vigor, envolvendo o agressor e sua pessoa, como é o caso 

dos autos. Diante disso, a manutenção da competência para o julgamento 

da demanda familiar perante o juízo da Violência Doméstica possibilita ao 

magistrado que manteve contato mais próximo aos litigantes, relativamente 

aos atos de violência eventualmente praticados, maiores elementos no 

trato de questões cíveis, viabilizando, assim, decisões que melhor 

atendam as peculiaridades que envolvem o relacionamento entre as 

partes, evitando decisões conflitantes. Ademais, a competência é 

determinada em virtude da matéria, sendo irrelevantes quaisquer 

alterações de fato ou de direito ocorridas no decorrer o processo, e, 

frise-se, a competência da Vara de Violência Doméstica é absoluta, não 

podendo esta delegar para outrem competência que lhe cabe. Senão 

vejamos: “EXTORSÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. 

POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CRIME QUE ATRAIU A COMPETÊNCIA 

PARA A JUSTIÇA FEDERAL (FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO) E 

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 81 

DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PRECEDENTES DO STJ. 

PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. 

Estabelecida a competência da Justiça Federal em face da conexão entre 

crimes da competência estadual e federal, encerrada a instrução criminal, 

a absolvição ou a desclassificação quanto ao delito que atraiu a 

competência para a Justiça Federal não retira a sua competência para 

apreciar as demais imputações. Art. 81 do CPP. Precedentes do STJ: CC 

34.321/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26.03.07, CC 

32.458/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 02.03.05 e HC 72.496/SC, 

Rel. Min. Felix Fischer, DJU 14.05.07. 2. HC denegado, em consonância 

com o parecer ministerial.” (HC 112.990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 29/10/2009). Por fim, a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. Posto isso, 

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 

à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001511-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA FRANCISCO (REQUERENTE)

Max Paulo de Sousa e Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA FRANCISCA (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 15561001 .

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006406-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILTON JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14050036.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007555-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. C. V. (REQUERENTE)

N. N. P. (ADVOGADO(A))

G. D. D. O. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007555-35.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por PEDRO PAULO DA COSTA 

VILANOVA e GEINICLEIA DIAS DE OLIVEIRA VILANOVA, devidamente 

qualificados nos autos. Afirmam os requerentes que contraíram 

casamento em 19/11/2011, sob o regime de comunhão parcial de bem, 

bem como que não tiveram filhos. Por sua vez, narram que adquiriam um 

imóvel, localizado no residencial João Antonio Fagundes II, financiado pela 

Caixa Econômica Federal, sendo que, ajustam que o bem ficará somente 

com o divorciando, dispensando o ressarcimento dos valores já pagos a 

outra parte. Aduzem que a cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira. Relatei o essencial. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL ajuizado por PEDRO PAULO DA COSTA VILANOVA e 

GEINICLEIA DIAS DE OLIVEIRA VILANOVA. Prima facie, processe-se em 

segredo de Justiça, com gratuidade processual. Considerando-se a 

natureza da causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, 
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deixo de abrir vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao 

exame do pedido autoral. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora 

deduzida. Por fim, importante registar que, tendo em vista o disposto no 

artigo 299, do Código Civil, o contrato de compra e venda de terreno e 

mútuo para construção de unidade habitacional em garantia de alienação 

fiduciária celebrado pelas partes com a instituição financeira, o qual 

envolve o financiamento do imóvel descrito na inicial, não podem ser 

cedidos sem a prévia e expressa anuência do agente financiador. Demais 

disso, eventual homologação do divorcio consensual e judicial, tal qual ora 

celebrado, não tem o poder de modificar ou transferir direitos reais sobre 

imóveis, apenas declara ou reconhece direitos, conforme previsão do art. 

843 e 844 do Código Civil. Nesse sentido, vale dizer que, tratando-se de 

imóvel financiado, não há como partilhar aquilo que nem sequer é de 

propriedade do casal, porquanto, até o adimplemento integral do contrato, 

não são eles proprietários do imóvel, mas somente promitentes 

compradores. Outrossim, caso demonstrem interesse na exclusão de 

adquirente e devedor do contrato de financiamento outrora firmado, 

consigno que deverão os divorciandos apresentarem carta de anuência 

por parte da instituição financeira respectiva para a transferência dos 

direitos e obrigações oriundos do contrato de financiamento relacionado 

ao imóvel descrito na exordial. Dito isso, saliento que não há previsão legal 

a embasar qualquer pretensão relacionada à alteração unilateral de 

contratos dessa natureza. Malgrado, a pretensa homologação só 

produziria efeitos em relação à r. instituição financeira mediante sua 

anuência expressa ou depois de quitada a dívida, tratando-se assim de 

cláusula não escrita perante referido terceiro. Logo, cabe ao juízo tão 

somente homologar a manifestação de vontade das partes, mormente em 

relação a situação fática trazida à baila, já que, conforme acima disposto, 

não tem o condão de modificar ou alterar direitos reais sobre imóveis 

perante terceiro não integrante à demanda e sem sua expressa anuência. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVÓRCIO de PEDRO PAULO DA COSTA VILANOVA e 

GEINICLEIA DIAS DE OLIVEIRA VILANOVA, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: 

GEINICLEIA DIAS DE OLIVEIRA. Destarte, HOMOLOGO, com fundamento 

no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo em relação à partilha do imóvel 

localizado no lote 10, quadra 26, Residencial João Antônio Fagundes II, 

nesta cidade, objeto da matrícula sob o nº. do RGI local integralmente ao 

requerente Pedro Paulo da Costa Vilanova, consoante termos definidos 

alhures; Com efeito, OFICIE-SE ao RGI local tão somente comunicando 

acerca da presente, para providências pertinentes. Sem custas face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil e art. 29, §1º, I, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009348-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA (REQUERENTE)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

MARCOS ISOTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo 1009348.43.2017.8.11.0003 - 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 Marcos Isoton 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Deuseni Isoton Teixeira, 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 do 

requerido. 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, 3 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009348-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA (REQUERENTE)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

MARCOS ISOTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo 1009348.43.2017.8.11.0003 - 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 Marcos Isoton 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Deuseni Isoton Teixeira, 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 do 

requerido. 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, 3 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009348-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA (REQUERENTE)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

MARCOS ISOTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo 1009348.43.2017.8.11.0003 - 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 Marcos Isoton 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Deuseni Isoton Teixeira, 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 
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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 do 

requerido. 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, 3 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008617-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

D. L. J. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. D. S. B. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008617-13.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

divórcio litigioso com guarda compartilhada e alimentos’ proposta por D. L. 

J. M., em desfavor de L. K. da S. B. Em exame da exordial, observa-se que 

o polo passivo da lide é composto somente pela genitora da criança. 

Todavia, a menor deve integrar a lide, representada por quem de direito, 

porquanto ostenta legitimidade para demandar acerca do pedido de 

fixação da verba alimentar. Outrossim, deverá o autor regularizar, também, 

o valor atribuído à causa, a fim de adequar o quanto disposto nos artigos 

292, VI do CPC, haja vista que este deverá corresponder a soma das doze 

prestações mensais da verba alimentar oferecida, na forma do artigo 292, 

III, do CPC, não se aplicando a regra pertinente às hipóteses de demanda 

de valor inestimável. Nesta senda, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder as retificações 

necessárias, sob pena de indeferimento (art. 321 e parágrafo único do 

CPC). Após, tornem-me conclusos. Intime-se. Rondonópolis-MT, 2 de 

outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 17/10/2018, ÀS 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008649-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

M. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008649-18.2018.8.11.0003. Vistos etc., Faculto a parte a emenda à 

inicial, providenciando a juntada da declaração de insuficiência de 

recursos financeiros da parte autora, ou alternativamente, o recolhimento 

da taxa judiciária e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

sob pena de indeferimento (art. 321, caput e parágrafo único, CPC), eis 

que documento indispensável a propositura da demanda (art. 320, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 02 de 

outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008267-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. O. C. (REQUERENTE)

S. H. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008267-25.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente C. de J. 

O. C., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. 4. Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. 5. Designo audiência de oitiva do interditando a ser 

realizada in loco para o dia 26 de outubro de 2018 às 15h00min. Cite-se o 

requerido, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de 

setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007718-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS LUCAS (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR DIAS ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007718-15.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial para acostar aos 

autos cópia dos seus documentos pessoais, eis que indispensáveis à 

propositura da demanda (art. 320, CPC), sob pena de indeferimento da 

exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). Em igual prazo e sob a mesma 

pena, deverá o demandante apresentar documento comprobatório do 

reconhecimento e da dissolução da união estável que alega ter havido 

entre as partes, sob pena de restar impossibilitado o recebimento da ação, 

porquanto necessária a demonstração do vínculo conjugal a fim de 

embasar a eventual partilha dos bens amealhados em comum. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007430-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO (HERDEIRO)

ANDRESSA LOPES DOS SANTOS (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1007430-67.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Alvará Judicial” 

ajuizado por DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS, visando autorização 

para regularização do bem imóvel adquirido por si perante a Imobiliária 

Provenda na constância do matrimônio havido com o falecido Josias 

Ferreira dos Santos Filho. Alega que referido imóvel foi objeto de contrato 

de compromisso de compra e venda no ano de 2009, tendo a quitação 

sido levada a efeito no corrente ano, todavia não constou do inventário 

dos bens realizado extrajudicialmente. Por fim, aduz que o contrato foi 

cedido a terceira pessoa anteriormente ao falecimento do de cujus, razão 

pela qual pugna seja autorizada a transferência do bem para o nome da 

demandante a fim de posteriormente efetivar a cessão de direito sobre o 

referido imóvel. Juntou os documentos. É o relatório. Decido. Prima facie, 

registro que os alvarás judiciais são afetos à jurisdição voluntária. Pois 

bem. O procedimento de jurisdição voluntária, como cediço, é o caminho a 

ser trilhado pela parte para a obtenção de simples autorização para a 

prática de determinado ato. Alguns doutrinadores costumam defender, 

aliás, que a jurisdição voluntária nada teria efetivamente de jurisdição, 

sendo mera administração de interesses privados, do que discorda outra 

parcela da doutrina. De qualquer forma, para o manejo de tal espécie de 

procedimento, é pressuposto inarredável a inexistência de pretensão 

resistida, ou seja, a inexistência de lide. De maneira que, havendo lide, a 

questão deve ser resolvida nas vias ordinárias, mediante o devido 

procedimento contencioso. No caso em tela, verifica-se que a autora 

valeu-se da via inadequada para requerer a tutela invocada, sendo que 

diante da pretensão mister, necessária a efetivação de sobrepartilha para 

regularizar a propriedade do bem imóvel em testilha de propriedade da 

autora e do falecido em favor de seus sucessores, sobretudo diante do 

regime de bens adotado pelos mesmos quando do matrimônio e ante a 

notícia de realização de inventário na modalidade de arrolamento na via 

extrajudicial. Diante disso, observando todos os requisitos arrolados no 

artigo 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial apresentada ao 

juízo é inepta, sobretudo considerando-se a absoluta inadequação da via 

eleita, fato que impede a adaptação ao procedimento legal, devendo ser a 

petição inicial indeferida liminarmente. Sobre a matéria, recorro à lição de 

Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, 

pág. 520): “Emenda da inicial. Quando a petição inicial contiver alguma 

irregularidade, é preciso que se indague sobre a natureza do vício. Sendo 

sanável a irregularidade, o juiz deve dar oportunidade ao autor para 

emendar a petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo 

insanável, o indeferimento da inicial pode ser decretado de imediato, sem 

necessidade de qualquer outra providência por parte do magistrado'. 

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora 

em arcar com as custas processuais tendo em vista o pedido de Justiça 

Gratuita constante da inicial e que ora defiro. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo e arquivando-se os 

autos. P. I. Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004057-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA (REQUERENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Alves dos Santos (REQUERIDO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO .

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008168-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANY APARECIDA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008168-55.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante a requerente RAIANY APARECIDA 

AMORIM DE OLIVEIRA, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) 

dias, devendo prestar as últimas declarações em 20 (vinte) dias, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Doravante, tratando-se 

do falecimento simultâneo dos consortes Claudio Cesar de Oliveira e Erica 

Ribeiro de Amorim, na condição de genitores da autora, não sabendo 

precisar qual deles precedeu ao outro, na forma do art. 8º do Código Civil, 

presume-se que os óbitos foram simultâneos, inexistindo, portanto, vínculo 

sucessório entre ambos, como se entre eles não houvesse relação de 

parentesco. Destarte, inexiste, nesta hipótese, transmissão de bens entre 

os comorientes, de forma que o patrimônio de cada um deve ser 

repassado diretamente aos seus respectivos sucessores, incluindo a 

meação e o direito de herança, especialmente diante do regime de bens 

praticado no casamento (comunhão parcial), considerando que a 

totalidade do acervo se consubstancia em bens particulares do falecido 

Claudio. Sobre o tema, destaco a lição de Arnaldo Rizzardo: "Ocorrendo a 

morte simultânea, decorre que as pessoas não serão herdeiras entre si, 

ou não transmitirão uma à outra a herança. A solução é a habilitação dos 

herdeiros de cada uma das pessoas falecidas, abrindo a sucessão por 

morte em separado. Ou seja, os pais do marido receberão os bens que a 

ele pertenciam, neles incluída a meação. Da mesma forma quanto aos 

progenitores da mulher. Nesta ótica, Walter Moraes, plenamente aplicável 

ao Código em vigência: "Não sendo possível precisar a precedência da 

morte entre os comorientes, presumem-se simultaneamente mortos. 

Assim, nenhum herda do outro. Os sucessores subsequentes de cada um 

recolhem as respectivas heranças, como se os comorientes não 

estivessem na ordem da vocação sucessória um do outro." (Direito das 

Sucessões. 8ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 62). Pois bem, 

superado o apontamento supra, ressalto a existência de gravame sobre a 

matrícula do bem que se pretende transmitir, sob nº. 35.209 (ID 15442395). 

Desta forma, deverá a autora apresentar, no lapso assinalado, plano de 

partilha com a dedução do débito gravado ou, alternativamente, comprovar 

a baixa atinente a penhora noticiada, sob pena de inviabilizar a 

inventariança. Ainda, em decorrência do direito de posse vindicado na 

inaugural, relativamente ao bem registrado no RGI nº. 101191 (ID 

15442400), deixo de processar o inventário neste ponto, porquanto 

ausente a prova cabal da posse eventualmente exercida, podendo a 

inventariante se valer da sobrepartilha, quando detiver documento hábil a 

transmissão do direito de propriedade, apto a ser reconhecido quando 

reproduzido no registro translativo do imóvel, a teor do que dispõe os arts. 

1.227 e 1.245, do Código Civil. Por fim, anoto a pendência de apresentação 

de cópia dos documentos cadastrais da inventariante (CPF e RG). Às 

providências. Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002655-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

LUCIANE MORAIS DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Antônio Ferreira (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14044569.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003634-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. O. (RÉU)

A. C. D. M. B. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003634-05.2017.8.11.0003. Vistos etc., Considerando o pedido vertido 

no ID 15323958, vista à parte executada para manifestação no prazo de 

03 (três) dias. Em seguida, vista à Defensoria Pública para requerer o que 

de direito ao regular prosseguimento do processo. Após, colha-se parecer 

ministerial, renovando a conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004206-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. M. B. (ADVOGADO(A))

E. A. D. N. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR-SE, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 875635 Nr: 8650-54.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORECY BATISTA FERRAZ, DURVALINA DE ARAÚJO 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLANIA RIBEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO - 

OAB:21261/0, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Vistos.01. (...)Posto isso, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao pedido de 

Assistência Judiciária apresentada por W. R. de A., em desfavor de D. B. 

F. e D. de A. F..02. Diante da inexitosa tentativa de conciliação entre as 

partes (fls. 31), passo a sanear o processo.Pois bem. Verifico que o feito 

está em ordem, pois não vislumbro a existência de nulidades a declarar ou 

outras irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o 

processo.Assim sendo, entendendo necessária a dilação probatória, fixo 

os seguintes pontos controvertidos sobre os quais deverão recair as 

provas em torno da causa de pedir e pedido da presente ação: a) vicio da 

representatividade processual dos herdeiros necessários no bojo da ação 

de inventário; b) prática de atos constrangedores por parte da requerida 

passíveis de causar constrangimento aos requerentes ao ponto de expor 

e afetar a sua moral, abalando sua esfera intima e imagem,Desta forma, 

DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL 

consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, 

CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o 

quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente 

na juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento 

pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender (...)Para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15h30min, devendo o 

Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização.3. Sem prejuízo, intime-se a demandada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de 

revelia (CPC, art. 76, § 1º, II).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730698 Nr: 11261-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM, JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO JOSÉ SILVA DO 

CARMO - OAB:283128-SP

 III. Dito isso, determino a retificação do cálculo atinente ao debito alimentar, 

nos termos da decisão de fls. 123/123v, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo, bem como para, no mesmo prazo e sob a 

mesma pena, acostar aos autos a respectiva cópia do título executivo 

definitivo.Após, colha-se parecer ministerial, renovando-me a conclusão 

em seguida.IV. Havendo inércia, intime-se pessoalmente a parte 

exequente pessoalmente (fl. 91) para, no prazo 05 (cinco) dias, dar 

regular andamento processual, sob pena de extinção do processo (CPC 

485, III c.c §1º e IV).Não sendo encontrada pessoalmente por motivo de 

alteração de endereço, intime-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para fins e prazo suprarreferidos. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de 

setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 348262 Nr: 3617-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP, EDNLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDS, CRDS, GNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 Diante da ausência de cientificação da cônjuge sobrevivente Maria 

Rodrigues da Silva, procedo à intimação da parte exequente para que 

requeira o necessário para tal, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, 

cumpra integralmente o primeiro parágrafo da decisão de fl. 273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819920 Nr: 2893-16.2016.811.0003

 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: DEUSLIRIA FRANCO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO GUIMARAES MACEDO, 

WELLINGTON LOPES DA SILVA GUIMARAES MACEDO, INYS FRANCO 

MACEDO, NILVA RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Ante o exposto, julgo boas as contas apresentadas pela inventariante, e 

via de consequência, extingo o presente feito com fulcro no art. 487, I do 

CPC.Sem custas e honorários ante a natureza do incidente. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de 

estilo.Efetive-se o traslado de copia da presente decisão ao processo 

apenso sob código n. 370490.P. I.Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 370490 Nr: 14983-42.2005.811.0003

 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: DEUSLIRIA FRANCO MACEDO, INYS FRANCO MACEDO, 

WELLINGTON LOPES DA SILVA GUIMARAES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO GUIMARAES MACEDO, 

ALFREDO GUIMARÃES MACEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.,

Resolvida a prestação de contas em apenso, determino a retomada da 

marcha processual.

Assim, intime-se a inventariante para providenciar, no prazo de 20 (vinte) 

dias, as últimas declarações, devendo observar em todo caso a 

necessidade de constar as informações dispostas no art. 653 do CPC 

(plano de partilha com especificação do quinhão de cada herdeiro).

Após, intimem-se os sucessores facultando-se-lhes eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735259 Nr: 14873-62.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224

 Vistos etc.,01. Recebo o pleito de fls. 334/337, eis que presentes os 

requisitos legais, e CONVERTO o presente em cumprimento de 

sentença.EFETUEM-SE as anotações necessárias.02. Indefiro o pleito de 

arbitramento de aluguéis no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

em razão do uso exclusivo do imóvel comum pela executada até que o 

aludido bem seja vendido, porquanto, malgrado seja possível a fixação de 

aluguéis a título de indenização ao condômino que se encontra privado da 

fruição da coisa após a partilha do bem enquanto esta ainda não foi 

ultimada, o fato é que tal pretensão não foi objeto de discussão no bojo do 

processo de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha, 

conforme se verifica da sentença prolatada às fls. 252/262, não podendo, 

por conta disso, ser postulada em sede de cumprimento de sentença, sob 

pena de inovação, devendo o exequente manejar tal pretensão através da 

via pertinente e adequada.(...))03. Determino que se promova à avaliação 

judicial do imóvel, cujo laudo deverá aportar aos autos no prazo de 30 

dias. Do laudo, dê-se ciência às partes. 04. Considerando a natureza da 

controvérsia, entendo prudente a tentativa de conciliação entre os 

envolvidos, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14 

horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo.05. Intime-se a 

parte exequente para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

certidão atualizada da matrícula do imóvel que pretende a partilha.06. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 758750 Nr: 12598-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA NEVES BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO PELINI, VERA LUCIA 

MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Dias da Silva - 

OAB:OAB/MT.23510-O, RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192

 VISTOS.

Trata-se de pedido de abertura de inventário postulado por Dulcinéia 

Neves Balesteiros em virtude do falecimento de Sergio Pelini, datado de 

25/09/2014.

As primeiras declarações foram apresentadas às fls. 41/45, constando 

que o falecido teria quatro filhos - Jéssica Viana Pelini, Jaqueline Pelini, 

Aline Pelini e Sthefany Pelini (representada por Vera Lúcia Maria de 

Jesus), apresentando como acervo a ser partilhado as verbas trabalhistas 

devidas ao falecido e os valores concernentes a seguro de vida 

empresarial.

Às fls. 87 e 108/110 consta comprovante de depósito judicial de valor 

concernente à r. verba trabalhista.

Por força da decisão de fls. 158 o feito restou convertido em alvará 

judicial, sendo que às fls. 207, operou-se a suspensão processual pelo 

prazo de 180 dias, notadamente tendo em vista a tramitação da ação de 

reconhecimento de união estável proposta pela autora para ver 

reconhecida a sua condição de companheira do falecido.

Relatei.

 Prima facie, no que concerne ao pretenso levantamento dos valores 

relativos ao seguro de vida em grupo em beneficio do de cujus, a via eleita 

se mostra inadequada para o fim pretendido, uma vez que o pedido de 

alvará nada mais é do que ato não contencioso, que tem por finalidade, 

simplesmente, a autorização para a prática de um ato, não se prestando à 

análise de provas e questões de maior indagação.

 Nesse sentido, confira-se, in verbis:

 APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - CONTRATO DE SEGURO - 

VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

MORTE DA SEGURADA - PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL - PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO - INADEQUAÇÃO DA VIA 

PROCESSUAL ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO (CPC, ART. 267, VI)- PROVIDÊNCIA EX OFFICIO (CPC, ART. 267, § 

3º) O pedido de alvará judicial, por se tratar de procedimento especial de 

jurisdição voluntária (CPC, art. 1.103), pressupõe que o juiz não 

permanece vinculado à observância da legalidade estrita, podendo 

valer-se de critério da eqüidade visando proferir a solução mais justa e 

mais adequada às particularidades do caso concreto. Nesse sentido, 

mostra-se inviável o manejo da via eleita pelos sucessores da titular do 

seguro de veículo, vítima de acidente automobilístico, para o levantamento 

do capital segurado, uma vez que lhes compete formular prévio pedido 

administrativo junto à seguradora, que tratará de repassar-lhes o valor 

restante, após a quitação do financiamento do automóvel junto ao banco 

fiduciante. (TJSC - AC: 437236 SC 2006.043723-6, Relator: Salete Silva 

Sommariva, Data de Julgamento: 20/03/2007, Terceira Câmara de Direito 

Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Blumenau.)

 Assim, quanto ao pleito de levantamento de valores de seguro de vida, 

conforme fundamentos antes vertidos, deixo de processar o referido 

pleito, devendo a parte interessada manejar a pretensão via autônoma e 

adequada.

No mais, tendo em vista a tramitação da referida ação sob código n. 

815073, hei por bem determinar o apensamento do referido processo ao 

presente feito, invocando para tanto o princípio da duração razoável do 

processo.

 No mais, ante ao atual estágio processual da referida demanda, hei por 

bem manter a suspensão processual outrora determinada em virtude da 

nítida prejudicialidade externa existente.

Com efeito, a prejudicialidade externa dever ser solucionada para que o 

pleito de alvará tenha seu normal prosseguimento, uma vez que a análise 

de referido processo de conhecimento poderá influenciar diretamente na 

concessão da súplica vertida neste processo.

 Assim, vejo que a ação declaratória influencia diretamente no deferimento 

do alvará judicial objeto deste processo.

Posto isso, impositiva a manutenção da suspensão da presente por 

ocorrência de prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 313, inciso V, 

alínea 'a', do CPC, até o deslinde dos autos sob código n. 815073.

 Intimem-se.

Dê-se ciência ao M.P.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 874392 Nr: 8146-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCILENE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 

GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Havendo possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter 

efeitos modificativos, procedo à INTIMAÇÃO via DJE da parte 

EMBARGADA para apresentar suas contrarrazões no prazo legal, 

segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 859590 Nr: 3101-63.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, CLAUDIA TAVARES VILELA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM MIGUEL SOLANI 

TORRADIS, MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, ELEA REGINA SOLANI, 

DORIS CRISTINA SOLANI, VICTOR SCALLI SOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTAO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, RECOLHER DUAS DILIGÊNCIA PARA O SETOR 02 

(DOIS), BEM COMO, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR E CUMPRIR A CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA CITAÇÃO DOS HERDEIROS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 

3533A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Vistos.

A teor do quanto disposto no petitório de fls. 1.132/1.133, necessária a 

realização de consulta acerca do atual endereço da demandada Naguel 

Nagda Menezes Neves junto à Rede Infoseg, sobretudo considerando a 

“Orientação do CNJ no sentido de que os magistrados, antes de 

determinar a citação editalícia, promovam diligências por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário tais como INFOJUD e 

INFOSEG, a fim de confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do réu.” 

(TJ-RJ - AI: 00198721120148190000, Relator: DES. ANDREA FORTUNA 

TEIXEIRA, Data de Publicação: 27/10/2014), cujo resultado da busca segue 

em anexo.

Assim, cite-se a requerida Naguel Nagda Menezes no endereço constante 

do anexo nos moldes do decisum inaugural.

Sem prejuízo, certifique-se acerca de eventual apresentação de 

contestação pelos demandados Nelson Alves e Herasmo Menezes, 

devidamente citados via edital (fls. 950), sendo que em caso negativo 

deverá ser aberto vista dos autos ao curador especial anteriormente 

nomeado (fls. 949).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269354 Nr: 2754-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE QUEIROZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA 

- OAB:DEFENSORA PUBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRYDYS 

HANANDA MINGOTI,  para devolução dos autos nº 

2754-26.2000.811.0003, Protocolo 269354, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708910 Nr: 3802-97.2012.811.0003

 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: LFDOG, KDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2644/MT

 Assim, à luz do ajuste entabulado entre as partes e pelo que dos autos 

constam (fl. 140), HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

competente mandado de retificação do registro de nascimento do autor, 

devendo ser acrescentado o patronímico paterno em seu nome, bem como 

o nome de seu genitor e avós paternos.Por oportuno, dou por prejudicado 

o oficiamento ao órgão empregador do demandado, na forma determinada 

às fls. 125/127, tendo em vista os termos do acordo pactuado, bem como 

o provimento liminar concedido às fls. 125/127.Transitada em julgado, 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em favor da parte requerida, 

com espeque no art. 99, §3º, do CPC, considerando a declaração de 

hipossuficiência encartada aos autos.Sem custas e honorários eis que as 

partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002243-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

RHALFFE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EPITACIO FELICIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Notificação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002802-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

MAYCON KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

ALMIRO LOURIDES DE FARIAS (REQUERENTE)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALMIRO KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PACHECO KLAIN DE FARIAS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009348-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA (REQUERENTE)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

MARCOS ISOTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A PARTE MARIA DEUSANI, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008707-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 02/20/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001019-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SOUZA PIPER (EXECUTADO)

R.COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DIEGO HECKLER PIPER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02/10/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005723-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 025.174.061-70 (PROCURADOR)

 

PROCESSO Nº 1005723-98.2017.8.11.0003 VISTO. ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR ajuizou ação de indenização por danos morais em face 

do SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, alegando, em suma, que no mês de 06/2017, o réu 

deixou de emitir a fatura regular de consumo de água referente à UC 

159232-7 e enviou apenas o “Comunicado de Retenção de Fatura”, 

informando que a conta ficaria retida para análise e que após as 

verificações seria emitida e enviada. Alegou que nunca recebeu a fatura 

do mês 06/2017, e por acreditar que a mesma estivesse em análise, 

continuou a efetuar o pagamento das demais faturas que vinham sendo 

emitidas; porém, na sexta-feira, ao chegar em sua residência, percebeu 

que não havia água e, ao verificar o hidrômetro, constatou que o serviço 

de fornecimento de água havia sido interrompido. Informou que, na 

segunda-feira, dirigiu-se até a autarquia municipal, ocasião em que foi 

comunicado que o corte havia ocorrido em virtude do inadimplemento da 

fatura do mês 06/2017. Apesar de indignado, o consumidor solicitou a 

emissão da fatura, tendo recebido uma “segunda via” no valor de R$ 

22,97, com vencimento para aquela mesma data (14/08/2017). Afirmou 

que pagou a fatura no mesmo dia (14/08/2017) e comunicou a autarquia, 

solicitando providências imediatas no sentido de restabelecer o 

fornecimento da água; no entanto, até o ajuizamento desta ação, o serviço 

não havia sido restabelecido. Por essa razão, requereu a concessão de 

medida liminar para determinar que o réu restabeleça o fornecimento de 

água na UC nº 159232-7, instalada na residência do autor, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de multa diária. Postulou, ainda, a condenação do 

réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 

60.0000,00 (sessenta mil reais), bem como a concessão dos benefícios 

da assistência jurídica gratuita. O pedido de tutela de urgência foi deferido, 

para determinar que o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água no imóvel residencial do autor – UC 159232-7 (fls. 

60/63 do PDF). Citado, o SANEAR apresentou contestação, onde 

impugnou o deferimento do benefício de justiça gratuita ao autor, uma vez 

que o requerente é um advogado conceituado nesta cidade e até declarou 

na petição inicial que possui uma piscina em casa. No mérito, sustentou 

que “a conduta da autarquia pautou-se no exercício regular de um direito 

reconhecido, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade, 

até porque a fatura à época do corte estava vencida conforme se verifica 

nos documentos anexados”. Disse, ainda, que “em remotíssima hipótese 

do não recebimento da fatura em sua residência, o que é muito difícil 

ocorrer, o autor tem ao seu dispor meios eletrônicos para a impressão da 

fatura pelo site sanearmt.com.br ou pelo próprio celular, tendo acesso ao 

código de barras e tudo mais. Ao final, pugnou pela improcedência do 

pedido (fls. 78/92 do PDF). O autor impugnou o conteúdo da contestação 

(fls. 95/112 do PDF). Na fase de especificação de provas, o requerido 

pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva 

da parte autora e testemunhas (fls. 114 do PDF). O autor requereu o 

julgamento antecipado do mérito (fls. 116/118 do PDF) Em decisão 

saneadora, deferiu-se o pedido de produção de prova testemunhal 

formulado pelo requerido e indeferiu-se a impugnação a justiça gratuita 

concedida ao autor (fls. 123/127 do PDF). Na audiência de instrução e 

julgamento, as partes desistiram expressamente da produção de provas 

em audiência, especialmente depoimento pessoal e oitiva de testemunhas 

indicadas nos autos. Em seguida, apresentaram alegações finais 

remissivas. Ao final, o juiz informou que proferirá a sentença até o dia 28 

de setembro de 2018. É o relatório. Decido. O autor pretende ser 

indenizado por dano moral em virtude de indevida interrupção do 

fornecimento de água em sua residência, mesmo sem ser emito a fatura 

ou notificado o consumidor. A prova produzida nos autos ampara a 

versão da parte autora. Isso porque o autor juntou às fls. 26 do PDF um 

comunicado de retenção da fatura referente à junho/2017, no qual o 

SANEAR informa que a conta ficou retida para análise. Após verificações 

a mesma será enviada novamente. Verifica-se que não consta na fatura 

seguinte (julho/2017) cobrança em relação ao mês 06/2017, mas somente 

pendência de débito referente a maio/2017, no valor de R$ 22,17 (fls. 57 

do PDF), o qual já se encontrava quitado desde 06/06/2017 (fls. 56 do 

PDF). O autor referiu que, no dia 14/08/2017 (segunda-feira), percebeu 

que a água havia sido cortada e se dirigiu até a autarquia ré, momento em 

que foi informado de que o corte teria ocorrido em razão do não 

pagamento da fatura do mês 06/2017, oportunidade que solicitou a 

emissão da fatura, no valor de R$ 22,97, que até então não havia 

recebido, e efetuou o pagamento no mesmo dia, porém a água não foi 

restabelecida. Mais uma vez a narrativa do autor se confirma diante da 

fatura emitida em 14/08/2017, no valor de R$ 22,97, com referência 

06/2017, e paga no mesmo dia (fls. 28/30 do PDF). De outro norte, a 

unidade consumidora em questão foi religada pela equipe do SANEAR 

somente em 18/08/2017 (sexta-feira), em cumprimento a ordem liminar 

emitida por este juízo, conforme se denota do documento emitido pela 

autarquia ré ás fls. 76 do PDF. Como se vê, o atraso no pagamento da 

fatura de 06/2017 não se deu de forma voluntária, mas sim, em razão da 

retenção da conta pelo SANEAR, tendo este informado, ainda, que 

enviaria a fatura para o consumidor após a análise. Nesse contexto, 

considerando que na fatura subsequente de julho não há menção de 

débito referente à competência 06/2017 ou de que ocorreria o corte na 

unidade consumidora, é dedutível que o autor estivesse aguardando a 

conclusão da análise e envio da fatura, o que não ocorreu. Com efeito, o 

SANEAR não comprovou que, depois de realizar a referida análise, enviou 

a fatura para o consumidor, pois a informação existente em seu sistema 

de “corte gerado automaticamente pelo sistema a partir de comunicado de 

débito pendente”, por si só, não comprova que o consumidor foi, de fato, 

notificado do débito e do corte. Ressalto que o requerido pugnou pela 

produção de prova testemunhal para demonstrar suas alegações, porém, 

designada audiência de instrução e julgamento, desistiu da oitiva de 

testemunhas e depoimento do autor. Logo, está evidenciado o agir ilícito da 

requerida, ao realizar o corte do serviço de fornecimento de água, sem 

qualquer notificação prévia ao demandante, principalmente quando 

demonstrado que este não foi responsável pelo atraso no pagamento da 

fatura. Anoto que a interrupção de serviço público essencial, como o 

fornecimento de água, somente poderá ser possível quando a 

inadimplência for relativa ao mês de consumo, desde que haja prévia 
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notificação do consumidor. Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO ELEVADO 

EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA DE TER EFETUADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – 

ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O corte no fornecimento de água somente é possível após prévio aviso, 

assim não tendo a concessionária comprovado que notificou a 

consumidora de forma prévia, o fornecimento de água deve ser 

rees tabe lec ido  (TJMT –  Agravo  de  Ins t rumento  n º 

1004124-36.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

05/07/2017). “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 

INADIMPLEMENTO. Necessidade de notificação prévia, nos termos do art. 

6º, §3º, inciso II da Lei nº 8.987/95 e art. 40, V, da Lei nº 11.445/07. Caso 

concreto em que concessionária ré não comprovou a prévia notificação 

formal da autora para pagamento do débito, tornando ilícito o corte no 

fornecimento de água. Danos morais evidenciados. Damnun in re ipsa, 

evidenciados com o próprio fato ilícito da violação. Dano moral arbitrado 

em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recursos negados. Revisão de faturas. Ausência de 

verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório denota que 

as contas impugnadas pela autora estão em sintonia com o seu histórico 

de consumo, verificando-se nos seis meses anteriores a ocorrência de 

medições semelhantes às questionadas, sem que a autora tivesse se 

insurgido contra referidas cobranças. Não se evidencia que o consumo 

elevado nas faturas impugnadas decorreu de erro de leitura ou vício no 

medidor, indicando, pelas circunstâncias, tratar-se de consumo mais 

elevados no referido período, como ocorreu em meses anteriores, sendo o 

débito de responsabilidade da autora. Sentença mantida. Recurso negado. 

Apelação da ré e adesivo da autora negados (TJSP; APL 

1002979-98.2016.8.26.0472; Ac. 11563293; Porto Ferreira; Décima 

Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 

21/06/2018; DJESP 27/06/2018; Pág. 2281). Como se sabe, a requerida, 

como prestadora de serviço público deve prezar pela satisfatória 

prestação de serviço ao consumidor, o que não ocorreu na demanda em 

exame, já que não foi comprovado a notificação prévia com aviso de 

débito e de corte. Assim, ficou configurado o dano moral sofrido, 

configurado pelos constrangimentos suportados pelo autor e sua família, 

ocasionado pela interrupção indevida do fornecimento de água à sua 

residência. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. A valoração da 

compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, 

motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a 

repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e 

o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter 

caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, 

objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. A compensação 

moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade 

(intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade 

(desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade). Na 

hipótese dos autos, considerando as peculiaridades do presente caso, 

fixo a reparação de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

consonância aos princípios basilares da proporcionalidade, razoabilidade 

e equidade, como forma de desestimular a reincidência de atos de 

negligência pela empresa requerida, a fim de que a condenação cumpra a 

função punitiva e pedagógica, compensando o autor, sem, contudo, 

ensejar seu enriquecimento ilícito. Com estas considerações, confirmo a 

tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR em face do SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, para condenar a 

autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(14/08/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 

54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009. Isento o requerido das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, tratando-se de autarquia 

municipal. Considerando a natureza da causa (simples) e o trabalho 

executado pelo(a) advogado(a) (sem maiores dificuldades de dilação 

probatória), condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários do(a) 

advogado(a) da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I, do CPC. 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). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 28 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

JOSE ATAIDES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A DRª MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

REPRESENTANDO O POLO ATIVO , PARA QUERENDO, APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

LUCILENE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1003703-71.2016.8.11.0003 VISTO. LUCILENE DOS 

SANTOS LEITE ajuizou ação de restabelecimento de benefício 

previdenciário de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez OU auxílio acidente com pedido de antecipação de tutela, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurada da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregada na função braçal. Alegou que por todo o período 

laboral ativo desenvolveu funções tipicamente braçais, sendo que em seu 

último vínculo trabalhista, sua função era a lavagem de EPIS, ou seja, a 

segurada tinha que lavar as roupas que eram utilizadas por outros 

empregados da fazenda, quando estes estavam realizando a aplicação de 

venenos. Asseverou que a lavagem das roupas era manual e, após 

aproximadamente 09 meses desenvolvendo esta atividade, surgiram os 

primeiros sintomas de dor. Atualmente sente severas dores nos punhos, 

dedos das mãos, braços e ombros, tanto do lado direito quanto do lado 

esquerdo, dores estas que tornam os seus membros superiores 

incapazes e desenvolver qualquer atividade que demande o mínimo de 

forca física. Aduz que, em razão de fortes dores, foi afastada do trabalho 

e recebeu o auxílio doença previdenciário nº 604.565.696-6 (espécie 31), 

de 17/11/2014 até 17/5/2015, quando o benefício foi cessado pela 

autarquia. Sustenta que, apesar da alta do INSS, ainda se encontra 

incapacitada para o trabalho, mesmo porque os sintomas persistentes e 

incidentes da doença a impedem de exercer atividades profissionais. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido 

restabeleça o auxílio doença. No mérito, pugnou pela confirmação da 

liminar e conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por 

invalidez ou auxílio acidente. Pugnou, ainda pela condenação da autarquia 

ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). O pedido de tutela antecipada foi deferida para 

determinar o restabelecimento do benefício auxílio doença nº 

609.596.916-0 (fls. 104/107). O requerido apresentou contestação e 
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rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para 

a concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o 

cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais 

não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de 

total improcedência dos pedidos formulados na exordia. Na eventual 

hipótese de condenação do órgão previdenciário, pugnou, ainda, que o 

DIB seja fixado na data da realização do exame médico pericial (fls. 

111/117 do PDF). A parte autora impugnou a contestação (fls. 124/130 do 

PDF). Realizada a perícia, o laudo foi anexado às fls. 221/224 do PDF. O 

Instituto requerido deu ciência do laudo pericial e reiterou os termos da 

contestação (fls. 225 do PDF). A autora concordou com o laudo pericial e 

reiterou os pedidos formulados na inicial (fls. 227/230do 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 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto 

que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do 

benefício auxílio-doença previdenciário para que seja transformado em 

aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio acidente, sob a alegação 

de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas 

advindas de esforço no âmbito do trabalho. Pois bem. O benefício de 

auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“Art. 59. “O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido 

quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor 

habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, 

como restou demonstrado no caso destes autos. No caso dos autos, o 

exame pericial, realizado em 25/06/2018, consta que a autora “é portadora 

de Síndrome Dolorosa Miofascial desde 2014 e sente dor difusa com 

períodos de melhora e exacerbação. A Síndrome em questão tem origem 

obscura e multifatorial, podendo ser desencadeada também durante 

atividades laborais (itens 1, 5, e 6 de fls. 223 do PDF). O referido exame 

aponta que atualmente autora apresenta melhora parcial das dores, com 

períodos de piora, que estão relacionados diretamente com suas 

atividades laborais com esforço físico (item 8 de fls. 223 do PDF). O perito 

existe incapacidade permanente para atividades laborais que exijam 

esforço físico, uma vez sendo a reclamante alfabetizada até 4ª série do 1º 

grau, acredito que não reste muitas alternativas a não ser o serviço braçal 

ou o investimento em educação para melhorar posicionamento no mercado 

de trabalho (item 17 de fls. 224 do PDF). Diante do exposto, é possível 

concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença concedido à 

autora, por meio do NB nº. 609.596.916-0, o que se deu em 15/01/2016 

(fls. 121 do PDF), ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício 

de atividade profissional, já que é portadora da doença incapacitante 

desde 2014, aliado ao fato de que os sintomas e a incapacidade tendem a 

se agravar no trabalho que realizava, conforme consignado no laudo 

pericial. Assim, diante do seu não restabelecimento para o exercício de 

sua atividade habitual (serviço braçal), não poderia o INSS ter suspendido 

o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em 

conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: “Artigo 62: O 

segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Portanto, como já 

dito alhures, pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente 

do Laudo Pericial encartados às fls. 221/224 do PDF, verifico que a 

requerente, quando da cessação do pagamento do benefício auxílio 

doença, em 15/01/2016, ainda não apresentava capacidade para o 

trabalho ou para as atividades habituais, em face da evidência de que sua 

enfermidade impedia o desempenho de atividades funcionais. Nesse 

sentido: “AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

– ALTA MÉDICA INDEVIDA. 1) À luz do disposto no art. 59, da Lei 

8.213/91, o auxílio-doença é devido enquanto persistir a incapacidade do 

segurado para o trabalho ou para a sua atividade habitual, o que define a 

natureza sempre precária deste benefício. 2) Não há como prevalecer o 

ato de cessação do benefício se não está lastreado em prova 

minimamente segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, 

quando o conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, 

deixando patente o fato de que sua incapacidade se manteve. 3) 

Presentes os requisitos ensejadores, cumpre deferir a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4) Recurso conhecido e improvido, confirmando-se a 

decisão agravada, por seus próprios fundamentos.” (TRF da 2ª Região, 

Segunda Turma, AG 150364, Processo 2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. 

Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO 

INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

- CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Consigno que, a despeito de o INSS ter 

concedido posteriormente o benefício auxílio doença previdenciário (NB nº 

614.542.338-6 – fls. 121), ficou demonstrado no laudo pericial que há 

nexo entre o trabalho e a doença. Ou seja, A doença se agrava por causa 

do esforço físico realizado no trabalho. Logo, ante a comprovação de que 

a lesão é decorrente de atividade funcional, o benefício correto deveria 

ser o auxílio doença por lesão advinda do trabalho (espécie 91) e não 

auxílio doença previdenciário (espécie 31 – fls. 121 do PDF). Todavia, 

quanto ao pedido de conversão do auxílio doença acidentário em 

aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, o laudo pericial 

demonstrou que a autora é suscetível de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade que não exija esforço acima da linha 

moderada e, considerando que a autora é nova, contando com apenas 35 

(trinta e cinco) anos de idade, pressupõe que pode retornar ao mercado 

de trabalho, desde que não exija esforço repetitivo de acordo com suas 

limitações. E enquanto pendente a possibilidade de a autora passar por 

reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar 

de permanente, é parcial, não há que se falar em conversão imediata do 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. 

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício 

auxílio doença é o dia seguinte a cessação indevida do benefício que a 

autarquia estava pagando à autora por meio do NB nº 609.596.916-0 

(15/01/2016) ou seja, 16/01/2016, nos termos do que preceitua o art. 60, 

da Lei 8.213/91. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A parte litigante 

pretende, ainda, a indenização por danos morais, decorrente da cessação 

do auxílio doença. Sem razão a autora. O deferimento de indenização por 

dano material ou moral, decorrente da cessação ou não concessão de 

benefício previdenciário, administrativamente concedido, demanda a 

existência de nexo de causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a 

ocorrência do dano. Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de 

benefícios interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 
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CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 

da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 

487, I do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência 

concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

por LUCILENE DOS SANTOS LEITE contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o 

requerido pague à autora o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 

91) retroativo ao dia seguinte à cessação indevida do benefício de auxílio 

doença previdenciário NB nº 609.596.916-0 (15/01/2016), ou seja, 

16/01/2016, descontados os valores a título de remuneração que, por 

ventura, a autora tiver recebido nesse período, bem como do benefício 

previdenciário nº 614.542.338-6, recebido no período de 31/05/2016 a 

31/08/2016. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905). Apesar de a autora ter alcançado a procedência 

em apenas um de seus três pedidos (restabelecimento de auxílio doença, 

conversão em invalidez permanente e pagamento de indenização), deixo 

de aplicar os efeitos da sucumbência prevista no art. 86, parágrafo único 

do CPC, haja vista a isenção da parte autora do pagamento de custas e 

quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da 

Lei nº 8.213/91). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em atenção 

ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício 

ora concedido: NOME DO SEGURADO: Lucilene dos Santos Leite 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença RENDA MENSAL INICIAL: a ser 

calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 16/01/2016- Dia 

seguinte a cessação do benefício de auxílio doença nº 609.596.916-0. 

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 01 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DIEGO ARTHUR GUANES SORIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº (a) , JOÃO PAULO 

CARVALHO FEITOSA, OAB/MT Nº , para no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar se o autor DIEGO ARTHUR GUANES SORIA, compareceu à 

perícia que foi agendada para o dia 23 de maio de 2018. Caso positivo, 

deverá acostar o recibo de pagamento dos honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005515-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ELIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005515-80.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

manutenção do benefício auxílio doença acidentário c/c pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por ELIAS FERREIRA 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando a empresa FORENSE LAB (e-mail: contato@forenselab.com; 

telefone (65) 98112-2338), para realização de perícia médica judicial na 

data de 13 de novembro de 2018, às 09h45min, na sala de reunião deste 

Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários 

periciais, haja vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se 

deslocar da Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. 

Oportuno esclarecer que a nomeação de empresa de outra cidade se deu 

em virtude de não existir nesta Comarca profissional que realize perícia 

médica sem receber sua contraprestação previamente ou logo após a 

entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da 

empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. 

Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável 

pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 26 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002603-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Recebo os embargos, 

suspendendo a execução, porque está garantida. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Revogo a sentença que extinguiu os 

embargos, visto que a execução está garantida. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30/09/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006197-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA - ME (EXECUTADO)
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VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Resultando a penhora negativa 

ou insuficiente para o pagamento total da dívida, desde já autorizo a 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), por 

meio do sistema RENAJUD. É possível a imposição de restrição judicial de 

veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) 

executado (a) venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins 

da execução. Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, 

essa providência permite garantir que o (a) executado (a) não se desfaça 

do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução. Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos. Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio realizado. 

No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da resposta 

encaminhada, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 30 

(trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução. DEFIRO, ainda, a penhora 

de bens em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando 

inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial. Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente 

diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o 

Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 17 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007481-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO (ADVOGADO(A))

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª ALINE TEIXEIRA CAMPO 

E DRª MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO, PARA QUERENDO 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005944-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.NILSON NOVAES 

PORTO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715566 Nr: 10858-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO QUENTE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO, 

MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO, 

Cpf: 02866413806, Rg: 1793330-8, Filiação: Jesuino dos Santos Cordeiro 

e Geralda Leones da Rocha, data de nascimento: 21/11/1959, natural de 

Rio Pardo-MG, casado(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, Cpf: 40671623168, Rg: 

574749, Filiação: Alexina de Oliveira Borges e Aparecido Borges, data de 

nascimento: 11/07/1968, brasileiro(a), natural de Cardoso-SP, casado(a), 

professora. 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: 19/09/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PONTO 

QUENTE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ANTONINO DOS SANTOS 

CORDEIROE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7868/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/08/2012

 - Valor Total: R$ 248.431,70 - Valor Atualizado: R$ 248.431,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Antonino dos Santos 

Cordeiro e Marly de Oliveira Borges Cordeiro por edital, conforme 

requerido pelo exequente às fls. 67. O edital deverá ser publicado na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

na plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line formulado pelo 

exequente às fls. 67.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414991 Nr: 10649-57.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOISES MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS PEREIRA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 10649-57.2008.811.0003, 

Protocolo 414991, 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.: 427706 Nr: 9954-69.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA ROSA DA SILVA REA ME, ANNA ROSA 

DA SILVA REA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANNA ROSA DA SILVA REA ME, CNPJ: 

03496397000142 e atualmente em local incerto e não sabido ANNA ROSA 

DA SILVA REA, Cpf: 28421167120, Rg: 591.039. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora de veículo de 

fls. 74, bem como para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Despacho/Decisão: Visto.Indefiro, por ora, os pedidos formulados pelo 

exequente às fls. 78, tendo em vista que a executada não foi devidamente 

intimada das penhoras efetivadas via BACENJUD e RENAJUD.Intime-se, 

via edital, a parte executada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias, embargos à execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795164 Nr: 12456-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE & SILVA LTDA, VANDERLEIA 

APARECIDA, MATEUS VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS VICENTE, Cpf: 76785491134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICENTE 

& SILVA LTDA, VANDERLEIA APARECIDAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE EMISSÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 11113/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/04/2015

 - Valor Total: R$ 17.520,56 - Valor Atualizado: R$ 17.520,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785066 Nr: 8207-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA, 

ADELIR MARIA MAESTRI COMANDOLLI, JAIME BARNI, JOAO AUGUSTO 

COMANDOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTADORA COMANDOLLI 

LTDA, CNPJ: 00988972000489 e atualmente em local incerto e não sabido 

JAIME BARNI, Cpf: 24696536904, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) acima qualificado (a/s) da 

penhora bancária efetuada nestes autos por meio do Sistema BACENJUD, 

ciente de que caso queira opor embargos à execução o prazo é de 

30(trinta) dias a conta do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Transportadora Comandolli Ltda e 

Outros.Tendo em vista a penhora de valores às fls. 47/48, DEFIRO o 

pedido de fls. 55.Assim, intime-se, via edital, a parte executada para, 

querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Indefiro o pedido de transferência de valores formulado pelo 

exequente às fls. 55, tendo em vista que os executados ainda não foram 

devidamente intimados da penhora.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 740473 Nr: 2297-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES MARTINS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LUISA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:MATR. 1950397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS PEREIRA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 2297-03.2014.811.0003, 

Protocolo 740473, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793745 Nr: 11777-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAM CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

IRENE VIEIRA GIMENES, FRANCISCO GIMENES CORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LILIAM CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA ME, CNPJ: 24751638000122. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LILIAM 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, IRENE VIEIRA GIMENESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 13116/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/10/2014

 - Valor Total: R$ 28.905,86 - Valor Atualizado: R$ 28.905,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354991 Nr: 9948-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA RODRIGUES. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da executada acerca da penhora e avaliação 

realizada (fls. 64/65) e para, querendo, apresentar embargos no prazo de 

30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se a executada, por mandado, da 

penhora e avaliação (fls. 64/65), observando o endereço indicado na 

página 71.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757182 Nr: 11598-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

02769271172, Rg: 110113. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora e avaliação 

de fls. 108, bem como para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de José Oliveira de Almeida.Tendo em 

vista a penhora do imóvel descrito às fls. 108, DEFIRO o pedido de fls. 

141.Assim, intime-se, via edital, a parte executada para, querendo, 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722831 Nr: 3839-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM JOSE BONACUL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALIM JOSE BONACUL FILHO, Cpf: 

10944079172, Rg: 133373, casado(a), bancário. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora e avaliação 

de fls. 79, bem como para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Tendo em vista que a parte 

exequente apresentou bens passíveis de penhora, determino que se 

proceda a penhora e avaliação do imóvel descrito às fls. 70, 

depositando-o na forma da Lei.Após, intime-se o Executado e cônjuge, se 

casado for, da penhora, dando lhe ciência do início do fluxo do prazo para 

apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos termos do Art. 16, III, da 

L.E.F.Proceda-se o cancelamento da restrição efetivada sobre o veículo, 

via sistema RENAJUD (fls. 52).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718852 Nr: 14327-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, LINDOMAR 

FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, CNPJ: 

05064537000139, Inscrição Estadual: 13.210.175-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido LINDOMAR FREITAS DA SILVA, Cpf: 45849749187, 

Rg: 814.826, Filiação: Natalino Severino da Silva e Geralda Freitas da Silva, 

data de nascimento: 30/09/1970, brasileiro(a), natural de Pedro 

Gomes-MS, casado(a), comerciante varejista, Telefone 066.3424.0020. 

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: 27/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME e LINDOMAR FREITAS DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3591/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 8.616,90 - Valor Atualizado: R$ 8.616,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...I. Nos termos do que determina o Art. 8º 

da Lei 6.830/80, cite-se o executado, por carta de citação, no endereço 

declinado às fls.retro, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Estando o Executado em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias.III. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido do débito.IV. Inocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se o devedor para 

oferecimento de embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora 

ou deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Procedido arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Ato contínuo, 

intime-se o Executado da penhora ou arresto, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.XI. 

Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos 

embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para realização dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele;XII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos autos. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288136 Nr: 2783-08.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PARK CURUMIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESCOLA PARK CURUMIS. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca do auto de avaliação de 

fls. 85 para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, prazo este a 

contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Tendo em vista o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, expeça-se mandado de intimação da 

penhora e da avaliação efetivada nos autos, no endereço indicado de fls. 

93.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799283 Nr: 14039-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 

COMERCIO, SUELY COELHO DE VASCONCELOS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S C VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 

COMERCIO, CNPJ: 03480287000192 e atualmente em local incerto e não 

sabido SUELY COELHO DE VASCONCELOS DE SOUZA FILHO, Cpf: 

84153830100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S C 

VASCONCELOS DE SOUZA FILHO COMERCIO e SUELY COELHO DE 

VASCONCELOS DE SOUZA FILHO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2623/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

 - Valor Total: R$ 84.954,50 - Valor Atualizado: R$ 84.954,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749835 Nr: 7674-52.2014.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ARAUJO NASCIMENTO, JOSE 

VALMIR DA SILVA, MARIA APARECIDA PADILHA, DIVINO JOSE DOS REIS, 

ADRIANA CHAVES DOS SANTOS, ANDREIA RODRIGUES PEREIRA, 

CARLOS LEMES DA SILVA, MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, RAYANNE RODRIGUES SILVA - OAB:20349, 

SOUVENIR DAL'BÓ JUNIOR - OAB:11058/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS ARAUJO NASCIMENTO, 

Cpf: 79570976187, Rg: 1747034-0, Filiação: Luis Araujo Nascimento e 

Maria Gloria Vilto Araujo, data de nascimento: 20/01/1975, natural de D. 

Aquino-MT, convivente, Telefone 66 96064658, atualmente em local incerto 

e não sabido JOSE VALMIR DA SILVA, Cpf: 00142225150, Rg: 1625332, 

brasileiro(a), solteiro(a), aposentado, Telefone 66 96340804, atualmente 

em local incerto e não sabido ADRIANA CHAVES DOS SANTOS, Rg: 

2668129-3, brasileiro(a), convivente, do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido DIVINO JOSE DOS REIS, Cpf: 07965087120, Rg: 247040, 

divorciado(a), pedreiro, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

APARECIDA PADILHA, Cpf: 82135878120, Rg: 621308, Filiação: Eurides 

Salles Padilha e Erbio Padilha, natural de E. Schmidt-SP, casado(a), 

desempregada, atualmente em local incerto e não sabido ANDREIA 

RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 02123611123, Rg: 1916262-6, brasileiro(a), 

solteiro(a), atendente, atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

LEMES DA SILVA, Cpf: 98548980168, Rg: 1490592-2, brasileiro(a), 

solteiro(a), profissional liberal, atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 61667420100, Rg: 

1689923-7, brasileiro(a), convivente, do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 03198674123, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro e atualmente em local incerto e não 

sabido TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: VISTO. O MUNICÍPIO DE RONONÓPOLIS ajuizou ação 

de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada em face de 

LUIZ CARLOS ARAÚJO NASCIMENTO, JOSÉ VALMIR DA SILVA, ADRIANE 

CHAVES DOS SANTOS, DIVINO JOSÉ DOS REIS, MARIA APARECIDA 

PADILHA, ANDREIA RODRIGUES PEREIRA, CARLOS LEMES DA SILVA, 

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANDERSON RODRIGUES 

PEREIRA e TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS, aduzindo, em síntese, que 

tomou ciência da invasão da área RM6, no Jardim Liberdade, 2ª parte, de 

propriedade do Município de Rondonópolis, registrada no Cartório de 

Imóveis com a matrícula nº 80.584.Relata que a área servirá para 

regularização fundiária de famílias de baixa renda, devidamente escritas 

em programas proporcionados pelo Município, mas os requeridos estão 

construindo barracos e casas de alvenaria no local. Ao final, requereu a 

concessão de liminar para ser imitido na posse do imóvel. No mérito, pede 

a imissão definitiva na posse da área reivindicada (fls. 5/9). A liminar foi 

deferida pela decisão de fls. 79/81. A requerida GILDA FELIPE TEIXEIRA 

interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que concedeu a 

liminar (fls. 126/146). Em seguida, a requerida apresentou contestação e 

alegou preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do 

pedido ao argumento de o Município concedeu permissão de uso do imóvel 

em abril/2011, a qual não foi revogada. No mérito alegou que a posse não 

tem nenhuma irregularidade porque precedeu de autorização do próprio 

Município, com promessa de regularização fundiária e a partir dessa 

autorização, diversas famílias, inclusive a requerida, estabeleceram 

moradia no local há mais de 4 (quatro anos). Argumenta que edificaram 

várias construções na área e na eventualidade de não ser reconhecido a 

regular permissão de uso do imóvel, necessária a retenção do bem pelas 

benfeitorias úteis e a indenização. Ao final, requereu a improcedência do 

pedido formulado na inicial ou o pagamento de indenização pelas 

benfeitorias (fls. 147/160). O Tribunal de Justiça não reconheceu o 

recurso de Agravo de Instrumento por ser intempestivo (fls. 171/174). Os 

réus JOSÉ VALMIR DA SILVA, RAQUEL DOS SANTOS CABRAL, LUIZ 

CARLOS ARAÚJO NASCIMENTO, ADVALDO PEREIRA DE SOUZA, JÚNIA 

FERNANES BALIEIRO DE SOUZA e COSME PEREIRA DA SILVA, por meio 

da Defensoria Pública, apresentaram contestação alegando 

impossibilidade de concessão da liminar de reintegração de posse, 

faltando o requisito essencial para concessão da liminar que é a posse 

nova, já que os requeridos ocupam o imóvel há mais de um ano e dia da 

propositura da demanda. No mérito, alegaram que não houve turbação ou 

esbulho, tendo em vista que os requeridos foram autorizados a ingressar 

no imóvel na administração passada do prefeito José Carlos Junqueira de 

Araújo. Sustentam que a Lei nº 7.196/2012 demonstra a intensão em 

garantir aos requeridos a posse e propriedade do imóvel, estando todos 

cadastrados no Projeto de Habitação Popular do Município. Ao final, 

requereram a improcedência do pedido formulado na inicial, reconhecendo 

o direito de posse dos réus ou o pagamento indenização pelas 

benfeitorias (fls. 218/223). O autor impugnou as contestações (fls. 
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267/273). Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, o Município requereu o depoimento pessoal dos 

requeridos e oitiva de testemunhas. Os réus, por sua vez, pugnaram pela 

produção de prova testemunhal e perícia judicial (fls. 279/281). 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, posto que se trata de matéria de direito e não há 

necessidade de produzir prova em audiência. DA PROVA TESTEMUNHAL 

E PERICIAL. A despeito de as partes terem manifestado interesse em 

produzir prova em audiência e por meio de perícia, entendo que as provas 

documentais que instruíram a petição inicial e as demais peças 

processuais constantes dos presentes autos são suficientes ao deslinde 

e compreensão da matéria versada na lide e a produção de prova 

testemunhal ou pericial não poderiam alterar os fatos já demonstrados nos 

autos. Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla liberdade na 

condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe 

parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, 

mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção. Neste 

sentido é a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. 

INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA 

COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o 

indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o 

deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis 

ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação 

possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de 

demarcação de terras. 3.- a Lei nº 6.001/73, em seu art. 19, afasta a 

possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação 

de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 

2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA 

TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Por essa razão, indefiro os pedidos 

de produção de prova testemunhal, depoimento das partes e avaliação 

dos bens imóveis. PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. A 

parte ré alegou impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que não 

houve turbação ou esbulho, na medida em que o Município concedeu aos 

requeridos permissão de uso do imóvel, em abril/2011. Sem razão a parte 

ré. Há impossibilidade jurídica do pedido quando existe no ordenamento 

legal, um veto expresso à pretensão deduzida, o que não se configura no 

caso em tela, já que o pleito de reintegração de posse é plenamente viável. 

Quanto à alegação de posse justa, fundada em concessão por parte do 

Município, é questão a ser analisada no mérito da demanda. Por essa 

razão, afasto a preliminar. MÉRITO. Como se verifica dos autos, a 

pretensão inicial está voltada à reintegração de posse em favor do 

Município de Rondonópolis de imóveis situados na área RM6, no Jardim 

Liberdade, 2ª parte, destinada a regularização fundiária de famílias de 

baixa renda. Ressalto que a discussão que gira em torno da posse não 

envolve interesses difusos e coletivos, de modo que é desnecessária a 

intervenção do Ministério Público no processo em questão. Como se sabe, 

para a procedência do pedido de reintegração de posse, nos termos do 

artigo 561, do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 921, do 

CPC/1973), cabe ao autor demonstrar a sua posse, o esbulho, a data em 

que este ocorreu à perda da posse. Na hipótese em exame, a prova dos 

autos foi clara no sentido de caracterizar o preenchimento de tais 

requisitos, pois a ocupação é incontroversa, sendo ainda, demonstrado, 

mediante laudo de vistoria, as condições das casas edificadas sobre a 

área em questão (fls. 23//78). A insurgência dos requeridos quanto à 

ausência dos requisitos para a ação possessória reside na alegação de 

falta de demonstração da posse anterior pelo ente público e de que foram 

autorizados pela própria administração a ingressar no imóvel, com 

promessa de regularização fundiária. Ocorre que, em se tratando de bem 

público, a posse é inerente ao domínio, ou seja, não há necessidade da 

comprovação da posse anterior pelo poder público, sendo que, no caso, o 

Município comprovou ser proprietário da área em questão, conforme cópia 

da matrícula do imóvel (fls. 14). Em que pese à alegação dos réus de que 

estão no local há muitos anos, a área em questão é pública, insuscetível 

de posse ad usucapionem. Por outro lado, os requeridos não 

comprovaram qualquer direito de se manterem na posse da área, pois a 

alegação de que houve concessão por parte do Município para o uso do 

imóvel não tem fundamento, uma vez que inexiste nos autos qualquer 

documento que demonstre anuência por parte do Município. Não bastasse 

a lei albergar o direito de posse do autor, a urgência na retomada dos 

móveis é ainda justificada em virtude da necessidade de regularização 

fundiária de famílias de baixa renda, devidamente escritas em programas 

proporcionados pelo Município. Logo, por qualquer ângulo que se analise a 

questão, é de se manter a liminar que determinou a reintegração do imóvel 

sub judice, decisão respaldada nas provas produzidas nos autos. Assim, 

não havendo posse dos réus, mas mera detenção, inexiste o instituto da 

aquisição de propriedade pelo tempo de posse, porque a área objeto da 

presente demanda nunca foi passível de ser usucapida. Neste sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE 

BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA 

OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do 

Código Civil dispõe que “não induzem posse os atos de mera permissão ou 

tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou 

clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2. 

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo 

Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, 

constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. 

Portanto, no caso vertente, descabe invocação de “posse velha” (artigo 

924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar 

em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não 

provido” (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Portanto, o esbulho está 

sobejamente demonstrado pelo contexto dos autos. Por outro lado, de 

acordo com as contestações, os requeridos, em pedido subsidiário, 

pleiteiam indenização em virtude das edificações construídas por eles 

sobre a área pública, invocando, para tanto, o instituto da desapropriação. 

Ocorre que o caso dos autos não se trata de desapropriação, ato pela 

qual o poder público, mediante prévio procedimento e indenização justa, 

em razão de interesse social, necessidade ou utilidade pública, desposa 

alguém de sua propriedade e a toma para si. No caso, a propriedade é do 

Município e os requeridos, quando edificaram sobre a área sabiam que o 

imóvel não lhes pertencia. Como acima mencionado, o particular nunca 

poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor. 

Essa constatação, por si só, afasta a possibilidade de indenização por 

acessões ou benfeitorias, pois não prescinde da posse de boa-fé, o que 

afasta os demais institutos civilistas que regem tais indenizações (art. 

1.219 e 1.255 do Código Civil). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA 

IRREGULARMENTE EDIFICADA EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL PERMANENTE. I - A área pública é insuscetível de gerar 

direitos possessórios e sobre ela o particular não exerce poder de 

propriedade, uma vez que não pode ser usucapido (art. 183 , § 3º , CF ). 

Sua ocupação irregular não gera indenização por acessões ou 

benfeitorias em face da ausência de preenchimento dos requisitos 

inscritos nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil , de forma que cabe à 

Administração o uso do poder de polícia a fim de promover a demolição e 

garantir a ordem pública. II - "A inércia do Estado em coibir a ocupação 

irregular de imóvel público não corresponde, de maneira nenhuma, a 

anuência tácita com tal comportamento, nem tem o condão de transmudar 

a má-fé do invasor de terras públicas em boa-fé." (AG 

2006.01.00.036692-5/DF, Rel. Desembargador Federal Fagundes de 

Deus). III - Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (TRF1 – 

Agravo de Instrumento AG 36984 DF 0036984-08.2006.4.01.0000 – 

04/07/2011). Com efeito, é um absurdo admitir que um particular retenha 

imóvel público, sob qualquer fundamento. Isso seria reconhecer, por via 

transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com 

os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do 

interesse público. Nessa perspectiva, em que pese à experiência 

desagradável e os transtornos naturais da necessidade de desocupação, 

inexiste nos autos qualquer demonstração de ilicitude no agir da 

administração pública, tampouco o direito a indenização aos réus. Com 

essas considerações, ratifico a liminar concedida às fls. 79/81 e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de reintegrar o 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na posse da área RM6, no Jardim 

Liberdade, 2ª parte, de propriedade do Município de Rondonópolis, 

registrada no Cartório de Imóveis com a matrícula nº 80.584. Defiro o 

pedido de justiça gratuita formulados pelos requeridos (fls. 158 e 222). 

Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários do 

procurador, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

consoante artigo 85, § 3º, I e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte ré. Somente poderão ser 
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executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Requerida para tomar ciência da sentença 

estabelecida nos autos e para, querendo, recorrer no prazo e forma 

legais.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764237 Nr: 15446-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, 

Cpf: 83515992120, Rg: 1109884-8, Filiação: Elpidio Costa Magalhaes e 

Esmeralda de Oliveira, data de nascimento: 19/04/1978, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), empresário, Telefone 66-3439-4601. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado da penhora realizada na página 76 e 

para, querendo, ofercer embargos no prazo de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado da penhora realizada na 

página 76, por meio de mandado. A diligência já foi depositada (fls. 

88).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735282 Nr: 14897-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS PIRES SALVIANO, CLEONICE DIAS, OLGA 

ROSA DA SILVA, AILTON FERREIRA, JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, 

MARIA EROTIDES ROSA DA SILVA, LUIS CARLOS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PIRES SALVIANO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Trata-se de liquidação de sentença proposto por MARCOS PIRES 

SALVIANO e OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Realizada a perícia contábil (fls. 244/248), o Estado de Mato Grosso 

impugnou o laudo, alegando, dentre outros argumentos, de que o perito 

utilizou os dados salariais de servidor da Polícia Judiciária Civil, enquanto 

os autores integram o Sistema Penitenciário (fls. 268/271).

Intimado para esclarecer as dúvidas levantadas pelo requerido, o perito 

alegou que solicitou a juntada das fichas financeiras dos autores, porém, 

não foi apresentada, razão pela qual e com intuito de realizar a perícia 

utilizou como parâmetro a carreira da Polícia Judiciária Civil. Informou, 

ainda, que juntada a documentação dos servidores do Sistema 

Penitenciário, realizará a perícia novamente (fls. 367).

Diante de tal situação, não se pode admitir como válida a perícia realizada 

às fls. 244/248, já que não retrata a realidade dos servidores que integram 

o Sistema Penitenciário, uma vez que foram utilizados dados salariais da 

carreira da Polícia Judiciária Civil.

Por esta razão, torno nula a perícia de fls. 244/248 e DETERMINO que o 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos 

holerites de servidor em cargo semelhante dos demandantes (Agente 

Sistema Penitenciário – Marcos, Cleonice, José Geraldo e Maria Erotildes; 

DGA-7 Servidor – Profissionais do Sistema Prisional – Ailton; Assistente 

do Sistema Penitenciário – Olga Rosa), no período de 11/1993 até 12/1994, 

e os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação 

da carreira dos requerentes (Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro de 

2004).

Com a juntada dos referidos documentos, DETERMINO que o perito, Márcio 

Ferreira de Oliveira, realize nova perícia com base em dados salariais da 

época de servidor com a mesma carreira dos requerentes, 

independentemente de novo pagamento de honorários periciais.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da 

data que foi dado início aos trabalhos periciais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763745 Nr: 15240-52.2014.811.0003

 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: Raymundo Manuel Macedo de Vasconcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 415115 Nr: 10786-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, HOMOLOGO para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 247/249 e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base 

no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Torno sem 

efeito as decisões de fls. 353/355.Isento o autor do pagamento das custas 

e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 24).Não havendo 

recurso voluntário, encaminhem-se os autos para CAA, a fim de apurar as 

custas devidas pela empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA (vide sentença de fls. 213).Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 2 

de outubro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744130 Nr: 4439-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Trata-se de liquidação de sentença proposto por MARIA DE SOUZA 

PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
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Realizada a perícia contábil (fls. 165/169), o Estado de Mato Grosso 

impugnou o laudo, alegando, dentre outros argumentos, de que o perito 

utilizou os dados salariais de servidor da Educação Básica - SEDUC, 

enquanto a autora integra a carreira do Desenvolvimento Econômico Social 

(fls. 189/191).

Intimado para esclarecer as dúvidas levantadas pelo requerido, o perito 

alegou que solicitou a juntada das fichas financeiras da requerente, 

porém, não foi apresentada, razão pela qual e com intuito de realizar a 

perícia utilizou como parâmetro a carreira de servidor da Secretaria de 

Estado de Educação. Informou, ainda, que juntada a documentação de 

servidor da carreira do Desenvolvimento Econômico Social realizará a 

perícia novamente (fls. 207/210).

Diante de tal situação, não se pode admitir como válida a perícia realizada 

às fls. 165/169, já que não retrata a realidade dos servidores que integram 

a carreira do Desenvolvimento Econômico Social, uma vez que foram 

utilizados dados salariais de servidor da Educação Básica.

Por esta razão, torno nula a perícia de fls. 165/169 e DETERMINO que o 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos 

holerites de servidor em cargo semelhante da demandante (carreira do 

Desenvolvimento Econômico Social), no período de 11/1993 até 12/1994, 

os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da 

carreira da autora (Lei Estadual nº 7.554/2001), bem como os holerites da 

aposentadoria da requerente referente ao mesmo período (11/1993 até 

12/1994 e holerites referentes ao período anterior e posterior a Lei 

Estadual nº 7.554/2001).

Com a juntada dos referidos documentos, DETERMINO que o perito, Márcio 

Ferreira de Oliveira, realize nova perícia com base em dados salariais da 

época de servidor com a mesma carreira da requerente, 

independentemente de novo pagamento de honorários periciais.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da 

data que foi dado início aos trabalhos periciais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776073 Nr: 4635-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - OAB:16960, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS 

PRESENTES AUTOS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 29/10/2018, ÀS 15:00HS, 

NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737188 Nr: 78-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIO RITA DUARTE LIBANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:OAB/ MT 17.553, representando o polo ativo , PARA QUE TOME 

CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA O INICIO 

DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS AUTOS ABAIXO INDICADOS 

REALIZAR-SE-A NO DIA 04/10/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767387 Nr: 1043-58.2015.811.0003

 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: EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ” Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 2 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733785 Nr: 13701-85.2013.811.0003

 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: CLEUZA SOLANGE GOMES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ” Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 2 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725495 Nr: 6452-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Inventariante Gabriela Açucena B Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR SARAIVA DEOLINDO ME, ALDECIR 

SARAIVA DEOLINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDECIR SARAIVA DEOLINDO, Cpf: 

06225141804, Rg: 629231, Filiação: Pedro Saraiva Deolindo e Juvita 

Bezerra de Lima, data de nascimento: 22/12/1968, natural de Gurupi-TO, 
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casado(a), comerciario, Telefone 34265348- 2212 e atualmente em local 

incerto e não sabido INVENTARIANTE GABRIELA AÇUCENA B SARAIVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ESpólio de Aldecir Saraiva Deolindo e da 

Inventariante Gabriela Açucena B. Saraiva, para paresentar contrarrazoes 

ao recurso interposto nos autos.

Despacho/Decisão: VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ALDECIR SARAIVA 

DEOLINDO ME e ALDECIR SARAIVA DEOLINDO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A Fazenda Exequente requer a penhora no rosto 

dos autos de inventário nº 15180-79.2014.811.0003 (fls. 90). É o relatório. 

Decido. Trata-se de execução fiscal ajuizada contra firma individual, cujo 

titular faleceu antes de ser citado, conforme se depreende da certidão de 

fls. 37. Considerando que a firma individual ou empresário individual é 

mera extensão da pessoa física ou natural, sendo esta a responsável com 

seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa, a sua morte 

implica necessariamente o desaparecimento da firma por ele intitulada, 

ainda que não tenha dado baixa na Junta Comercial. Na hipótese, como a 

morte do devedor ocorreu antes de sua citação não se pode falar em 

redirecionamento do feito ao espólio por implicar alteração do título 

executivo e violação à Súmula nº 392 do STJ. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido” (STJ - AgRg no AREsp: 555204 SC 2014/0186380-1, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2014). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. AJUIZAMENTO 

POSTERIOR AO ÓBITO DO TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE 

R E D I R E C I O N A M E N T O  D A  E X E C U Ç Ã O  A O S  S E U S 

SUCESSORES/HERDEIROS. SÚMULA 392/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO 

EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. É 

irretorquível a r. sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra a 

firma individual cujo o titular faleceu antes do ajuizamento da ação, não se 

cogitando em redirecionamento do feito ao espólio por implicar alteração 

do título executivo e violação à Súmula nº 392/STJ. 2. "A jurisprudência do 

STJ reconhece que a emenda ou a substituição da CDA é admitida diante 

da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, 

quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, 

especialmente quando voltado à modificação do sujeito passivo do 

lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). Referido entendimento já foi 

firmado inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), 

quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, 

relatoria do e. Min. Luiz Fux. O redirecionamento da execução contra o 

espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois 

de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, 

se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente 

uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva." (AgRg no 

AREsp 729.600/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015). 3. Apelação desprovida” 

(TRF-3 - AC: 00008635320084036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 04/04/2017, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2017) 

“EXECUÇÃO FISCAL. AFORAMENTO CONTRA SÓCIO DE EMPRESA 

INDIVIDUAL FALECIDO. EXTINÇÃO. No caso de falecimento de sócio de 

firma individual, a demanda executiva deve ser proposta contra o espólio 

ou, nas hipóteses de ausência de abertura de inventário ou encerramento 

deste, diretamente contra os sucessores daquele, medidas que, se não 

observadas pelo Fisco, culminam com a extinção do processo, na forma 

do artigo 267, VI, do CPC” (TRF-4 - AC: 806 RS 2006.71.01.000806-3, 

Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2008, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/01/2009). Assim, impõe-se a extinção 

do feito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Com essas considerações, 

JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que o(a) 

executado(a) sequer foi citado(a). P.R.I. e, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733790 Nr: 13706-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIME VIEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 358379 Nr: 11563-29.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, JUPIA DE 

OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Intimação do Executado, por meio do advogado constituído Ivailton Vilela 

de Moraes, para manifestar-se nos autos no prazo de 15(quinze) dias 

acerca da avaliação de fls. 2062/2064 e da petição e documentos de fls. 

2087/2347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 352170 Nr: 7166-24.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H2O POCOS ARTESIANOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 VISTO

1. Desentranhe-se a petição de fls. 332, pois não pertence a este feito. 

Remeta-se para a Comarca de Cuiabá.

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre os documentos de fls. 322/331.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723401 Nr: 4394-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS FREITAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Queiroz - 

OAB:18.259 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação da parte autora, por meio do advogado constituído Leonardo 

Santos Queiroz OAB/MT 18.259, para manifestar-se acerca do conteúdo 

da petição de fls. 405, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708048 Nr: 2880-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

A respeito da reclamação de fls. 217/219, entendo perfeitamente a 

situação da parte que reclama da demora na eleboração dos cálculos por 

parte do Departamento Auxiliar da Presidência.

 Entretanto, os servidores daquele órgão não estão sob minha 

responsabilidade.

Assim, compete a parte reclamar da situação perante o próprio Presidente 

do Tribunal de Justiça.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776283 Nr: 4733-95.2015.811.0003

 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: CELITA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 776283

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida CELITA MARTINS DA CRUZ 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme determinado no acórdão, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão de 

fls. 230/238.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 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, 3 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770644 Nr: 2455-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 
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- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 235/237.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780658 Nr: 6467-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA MARTINS, YUKIYASSU UEDA, 

JOSE SERAPIAO BARBOSA, ISMAEL DIAS DE SOUZA, POMPILIO PEREIRA 

SOARES, RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA, LUIZ RENATO PIMENTEL 

DE LIMA, PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA, ARLINDO LUIZ VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 780658

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida FÁTIMA APARECIDA 

MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme determinado no acórdão, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão de 

fls. 230/238.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 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, 3 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754028 Nr: 9814-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO - COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, AG & S PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, GERALDO 

SILVA CAIXETA, ADELIO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 Não bastasse, os embargos de declaração não constituem via adequada 

para provocar nova decisão sobre questão jurídica já decidida 

motivadamente. Embora a decisão embargada eventualmente apresente 

obscuridade, contraditória ou omissão, os embargos devem ser acolhidos 

apenas para suprimir tais vícios, não podendo ser alterada a substância 

do julgado, não servindo a nova apreciação de matéria já devidamente 

apreciada e decidida. Posto isso, declaro improcedente a pretensão 

formulada nos embargos de declaração apresentados por GERALDO 

EDUARDO DA SILVA CAIXETA e ADÉLIO EDUARDO DA 

SILVA.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 3 de outubro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763531 Nr: 15129-68.2014.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 275/280.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001076-26.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ALEX SANDRO DE SOUZA RÉU: 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por ALEX SANDRO DE SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando ser servidor do requerido, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, buscam a condenação do requerido a 

incorporar às suas remunerações o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação. Citada, a parte ré apresentou contestação, 

arguindo preliminar de prescrição quinquenal e inépcia da inicial. No mérito, 

requer a rejeição da pretensão da parte autora. A parte autora apresentou 

impugnação. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil, por se tratar de questão de direito. Da preliminar de inépcia da 

petição inicial Rejeito de plano a referida preliminar, uma vez que a petição 

inicial está em consonância com as exigências do art. 319 do Código de 

Processo Civil. Da preliminar de prescrição quinquenal O Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO 

DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94 AOS 

MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS 

REAJUSTES.1. Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

decorrente da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da 

Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a 

prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando 

caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. 

(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018). A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 20/02/2013, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (20/02/2018). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

20/02/2013. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 
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públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento acima citado, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores 

públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser 

calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser 

considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão 

de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores 

empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de 

modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 

Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; 

AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de 

eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a 

efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 

1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO.1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 

proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 

recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Partindo dessas premissas, verificada a parcial procedência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 469 de 664



da pretensão inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em 

fase de regular liquidação de sentença, caso a caso, assim como 

considerada possível reestruturação da carreira, na esteira do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 561.836-RN. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do 

período anterior a 20/02/2013, assim como para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelos requerentes no referido período. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da 

Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no 

STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, a 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001078-93.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MARIA TEREZINHA 

CAVALHEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., 

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por MARIA TEREZINHA 

CAVALHEIRO RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, 

alegando ser servidor do requerido, possuindo o direito de incorporação 

aos vencimentos e proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real 

para URV na sua folha de pagamento, dado que o demandado não 

observou a regra que deveria ser aplicada (1994), ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Por meio desta ação, buscam 

a condenação do requerido a incorporar às suas remunerações o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação. Citada, a 

parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição 

quinquenal e inépcia da inicial. No mérito, requer a rejeição da pretensão 

da parte autora. A parte autora apresentou impugnação. O Ministério 

Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de inépcia da petição 

inicial Rejeito de plano a referida preliminar, uma vez que a petição inicial 

está em consonância com as exigências do art. 319 do Código de 

Processo Civil. Da preliminar de prescrição quinquenal O Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO 

DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94 AOS 

MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS 

REAJUSTES.1. Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

decorrente da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da 

Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a 

prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando 

caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. 

(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018). A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 20/02/2013, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (20/02/2018). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

20/02/2013. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 
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Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento acima citado, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores 

públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser 

calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser 

considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão 

de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores 

empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de 

modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 

Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; 

AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de 

eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a 

efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 

1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO.1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 

proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 
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recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Partindo dessas premissas, verificada a parcial procedência 

da pretensão inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em 

fase de regular liquidação de sentença, caso a caso, assim como 

considerada possível reestruturação da carreira, na esteira do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 561.836-RN. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do 

período anterior a 20/02/2013, assim como para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelos requerentes no referido período. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da 

Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no 

STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, a 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001077-11.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO SILVA 

RODRIGUES RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Trata-se 

de ação ordinária de cobrança ajuizada por MARIA DO SOCORRO SILVA 

RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando ser 

servidor do requerido, possuindo o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento, dado que o demandado não observou a 

regra que deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, buscam a condenação do 

requerido a incorporar às suas remunerações o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação. Citada, a parte ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de prescrição quinquenal e inépcia da 

inicial. No mérito, requer a rejeição da pretensão da parte autora. A parte 

autora apresentou impugnação. O Ministério Público manifestou pela 

desnecessidade de sua intervenção nos autos. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e 

de direito. Da preliminar de inépcia da petição inicial Rejeito de plano a 

referida preliminar, uma vez que a petição inicial está em consonância com 

as exigências do art. 319 do Código de Processo Civil. Da preliminar de 

prescrição quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à 

prescrição do fundo de direito: AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM 

URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94 AOS MUNICÍPIOS. 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.1. Nas 

hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrente da conversão em 

URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública 

negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo 

de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato 

sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 

1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2018, DJe 07/05/2018). A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 

do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso vertente, 

considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças 

salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição 

da pretensão da cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 

20/02/2013, isto é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao 

da propositura da ação (20/02/2018). Dessa forma, reconheço a 

ocorrência da prescrição no que diz respeito à pretensão de cobrança 

das diferenças salariais anteriores à data de 20/02/2013. Do mérito Em 

relação ao mérito da pretensão, a parte autora busca a condenação do 

ente político demandado no pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O pedido 

comporta procedência. A discussão sobre o direito postulado foi 

encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), 

que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das 

perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram 

os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como 

forma de transição para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 472 de 664



Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento acima citado, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores 

públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser 

calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser 

considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão 

de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores 

empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de 

modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 

Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; 

AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de 

eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a 

efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 

1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO.1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 
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proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 

recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Partindo dessas premissas, verificada a parcial procedência 

da pretensão inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em 

fase de regular liquidação de sentença, caso a caso, assim como 

considerada possível reestruturação da carreira, na esteira do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 561.836-RN. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do 

período anterior a 20/02/2013, assim como para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelos requerentes no referido período. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da 

Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no 

STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, a 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003776-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (IMPETRANTE)

LUCINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

FABIO SANDRO LEMOS DE LIMA (IMPETRANTE)

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO (IMPETRANTE)

GENILSON BARROS DE CARVALHO (IMPETRANTE)

DANILO IKEDA CAETANO (IMPETRANTE)

ROZIMAR AUXILIADORA DA CUNHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003776-72.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS CORREA 

DE CARVALHO, DANILO IKEDA CAETANO, WELLINGTON DE MOURA 

PORTELA, LUCINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, FABIO SANDRO LEMOS 

DE LIMA, GENILSON BARROS DE CARVALHO, ROZIMAR AUXILIADORA 

DA CUNHA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Roberto Carlos Corrêa De Carvalho, 

Danilo Ikeda Caetano, Wellington De Moura Portela, Lucinete Rodrigues De 

Oliveira, Fábio Sandro Lemos De Lima, Genilson Barros De Carvalho E 

Rozimar Auxiliadora Da Cunha em face do Prefeito do Município de 

Rondonópolis – Sr. José Carlos Junqueira de Araújo e Secretária Municipal 

de Governo – Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, ambos 

vinculados ao Município de Rondonópolis. Como causa de pedir, sustentam 

os Impetrantes que são servidores públicos municipais ocupantes de 

cargos efetivos, atualmente designados para exercerem cargos de Diretor 

Executivo, Procurador Jurídico, Gerente de administração, Gerente de 

Finanças e Investimentos, Gerente de Benefícios, Controlador Interno, e 

das funções de Presidente do Conselho Curador e Presidente do Conselho 

Fiscal. Asseveram que a IMPRO é autarquia municipal incumbida da gestão 

do Regime Próprio de Previdência Social, criada pela Lei Municipal nº 

4.614/2005, de modo que a sua administração é realizada pelo Diretor 

Executivo, cujo cargo é provido por meio de eleição. Argumentam que a 

condução do processo eleitoral é de competência de uma comissão 

eleitoral, formada por representantes do Poder Executivo e Legislativo, 

dos Sindicatos e dos Segurados do IMPRO e que, no presente ano, o 

processo eleitoral já teve início, nos termos da Portaria nº 2.047/2018. 

Argumentam, ainda, que o Diretor Executivo só pode ser exonerado 

apenas nas hipóteses prevista no artigo 75, §7º da Lei Municipal n.º 

4.614/2005. No entanto, sustentam que o Impetrado – Prefeito do Município 

de Rondonópolis -, por meio de Decreto nº 8.575/2018, estabeleceu 

intervenção na IMPRO pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, afastando 

o Diretor Executivo, o Procurador Jurídico, o Gerente de Administração, a 

Gerente de Finanças e Investimentos, o Gerente de Benefícios e o 

Controlador Interno, bem como suspendeu as atividades do Conselho 

Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Assim, aduz que “O 

Decreto é ato arbitrário, ilegal e inconstitucional, tendo em vista que não 

possui nenhum fundamento na lei ou na Constituição para sua expedição, 

pois o controle finalístico exercido pela administração direta sobre os atos 

da administração indireta não enseja a possibilidade de avocar, por ato, 

infralegal, toda a competência outorgada por lei à autarquia”, e que seu 

objetivo é frustrar as eleições para escolha do novo diretor marcado para 

14 de junho de 2018. Por fim, asseveram que já ocorreram outras 

tentativas de frustrar as eleições, tais como a negativa em indicar membro 

da comissão eleitoral, a pressão para que o Diretor Executivo pedisse 

exoneração, a tentativa de exoneração do Diretor e a negativa de 

publicação da portaria de constituição da comissão eleitoral e do próprio 

edital de eleições. Partindo de tais premissas, pugnava a concessão, in 

limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de afastar os efeitos do 

ato coator praticado pelos impetrados – Decreto nº 8.575/2018 - 

assegurando-se o prosseguimento do processo eleitoral e a realização da 

eleição, sob pena de multa. O pedido de liminar foi deferido – Id. 13365027 

-. Os Impetrados foram notificados – Id. 13386046 e Id. 13386521 -, mas 

não prestaram informações – Id. 13803519 -. O Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido, concedendo-se em definitivo a 

ordem de segurança para anular o Decreto nº 8575/2018. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, 

da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão aos impetrantes. 
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Cumpre ressaltar que não desconheço o teor da Súmula 266 do Supremo 

Tribunal Federal que assevera que "não cabe mandado de segurança 

contra lei em tese", situação jurídica que não se aplica a espécie por se 

tratar de insurgência contra ato administrativo revelado por meio de 

Decreto que, por sua vez, possui carga normativa com efeitos concretos. 

Aliás, é pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de mandado 

de segurança até mesmo em desfavor de lei com efeitos concretos: 

"Admite-se mandado de segurança contra lei de efeitos concretos, 

revestida de caráter de ato administrativo." (Resp n. 343.800-0 - MG. Rel. 

Min. Paulo Medina, 2ª Turma, DJ 31.03.2003) Ainda, "Cumpre enfatizar, 

neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais 

qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade 

e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado 

de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos 

destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus 

equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos 

administrativos de conteúdo normativo (...)." (MS 32809 AgR, Relator 

Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 5.8.2014, DJe de 

30.10.2014) Na espécie, extrai-se dos autos que os Impetrantes 

regularmente investidos no Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Rondonópolis – IMPRO - nos cargos de Diretor 

Executivo, Procurador Jurídico, Gerente de administração, Gerente de 

Finanças e Investimentos, Gerente de Benefícios, Controlador Interno, e 

das funções de Presidente do Conselho Curador e Presidente do Conselho 

Fiscal, foram afastados de forma ilegal por meio do Decreto nº 8.575/2018. 

Com efeito, é certo que o Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Rondonópolis – IMPRO – tem natureza jurídica 

de autarquia municipal, gozando de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei n. 

4.614, de 25 de agosto de 2005: Art. 2º - O Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Rondonópolis/MT, será 

reorganizado nos termos desta Lei, e gozará de personalidade jurídica de 

direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e 

financeira, recebendo o tratamento de Instituto. § 1º - O Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT, denominado 

pela sigla "IMPRO, e se des na a assegurar aos seus segurados e a seus 

dependentes, na conformidade da presente Lei: I – garantir meios de 

subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente de trabalho, 

idade avançada, reclusão e pensão por morte; e II - proteção à 

maternidade e à família. Aliás, no âmbito da organização da Administração 

Federal, o artigo 5º do Decreto-Lei n. 200/67, já definia que a autarquia 

corresponde a “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar as atividades típicas 

da Administração Pública, que requeiram seu melhor funcionamento, 

gestão administrativa e financeira descentralizada”. Como é cediço, 

etimologicamente, bem como definido pela doutrina, autarquia significa 

comando próprio, direção própria, isto é, autogoverno (José Cretella Junior 

– 1980:139 -), e nas palavras de Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 41ª edição: 2015: “as 

autarquias são entes administrativos autônomos, criado por lei específica, 

com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e 

atribuições estatais específicas". Partindo dessas premissas, 

vislumbra-se a ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão 

da segurança, na impossibilidade das autoridades Impetradas, no caso, 

representando o Município de Rondonópolis, intervir na autarquia 

municipal, fora dos parâmetros definidos pela Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional. Ora, extrai-se dos autos cristalinamente que 

o Decreto nº 8.575/2018 está pautado em fatos pretéritos praticados por 

gestão anterior, como se vê: CONSIDERANDO as diversas irregularidades 

atribuídas ao IMPRO desde 01/12/2014, por meio do Protocolo nº 

60.078/2014, pedido de intervenção formulado pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR; 

CONSIDERANDO a reiteração do pedido de intervenção, por meio do 

Protocolo nº 16.373/2018, de 17/04/2018, formulado pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR; 

CONSIDERANDO a existência da Ação de Improbidade nº 

3501-82-2014.8.11.0003, código 742334; CONSIDERANDO a distribuição 

de nova Ação de Improbidade nº 1001861-85.2018.8.11.0003, distribuída 

em 19/03/2018 em face do ex-gerente de Finanças e Investimento e atual 

Gerente de Administração do IMPRO, por conduta descuidada, negligente 

e nada zelosa no exercício de suas funções; CONSIDERANDO a conduta 

do Diretor-Executivo do IMPRO em não ter adotado providências quanto a 

apuração de responsabilidades e, quiçá, afastamento preventivo dos 

envolvidos de suas funções, permitindo que continuem a desempenha-las 

normalmente; CONSIDERANDO o fato do atual Gerente de Administração 

ter sido ainda designado para desempenhar, cumulativamente, a função 

de membro titular do Conselho Curador, representando o IMPRO, conforme 

teor da Portaria nº 1.855, de 02/03/2017, que alterou a Portaria nº 1.641, 

de 24/09/2015; CONSIDERANDO a apreensão de documentos e 

equipamentos da referida autarquia pela Polícia Federal no âmbito da 

operação “Encilhamento”, cujo objetivo é apurar fraudes envolvendo a 

aplicação de recursos de institutos de Previdência Municipais em fundos 

de investimento que contêm, entre seus ativos, debêntures sem lastro, 

emitidas por empresas de fachada; Aliás, em que pese a gravidade dos 

motivos, é certo que o ato de intervenção deveria ser precedido de 

procedimento administrativo que garantisse minimamente o contraditório e 

ampla defesa, princípios oriundos do devido processo legal, garantia 

essas previstas na Constituição Federal, em seu artigo 5º, como se vê: 

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes;” Com efeito, não é por outra razão 

que a própria Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, em seu 

artigo 75, ao estabelecer a forma de destituição do cargo de provimento 

em comissão de Diretor Executivo, exige a observância do devido 

processo legal, in verbis: “§ 7º O Diretor Executivo será exonerado, pelo 

Prefeito Municipal, a pedido, por prática de infração apurada por meio de 

processo administrativo e no término do mandato para qual foi eleito. 

(Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013) Importante ressaltar que o 

Município de Rondonópolis tem o dever de exercer o controle autárquico, 

mas tem limitação aos termos da lei, como bem ressalta Hely Lopes 

Meirelles, pág. 435 e 436: “a vigilância, orientação e correção que a 

entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta dos dirigentes de suas 

autarquias. Mas esse controle não é pleno, nem ilimitado. É restrito aos 

atos da administração superior e limitado aos termos da lei que o 

estabelece, para não suprimir a autonomia administrativa dessas 

entidades” Não sem propósito, conclui o brilhante doutrinador, ao tratar da 

possibilidade de afastamento dos dirigentes de autarquia, pág 437: “O 

afastamento dos dirigentes de autarquia é admissível nos casos 

regulamentares ou, na omissão, quando sua conduta configurar infração 

penal, ilícito administrativo previsto para os servidores públicos ou 

desmandos na Administração; mas, ainda aqui, a intervenção estatal deve 

ser acompanhada de processo adequado à apuração das 

responsabilidades funcionais. A destituição sumária dos administradores 

autárquicos, quando investidos por prazo determinado, ou representantes 

de determinada classe, se nos antolha injurídica e ofensiva da autonomia 

administrativa de tais entidades como, também, lesiva de direito subjetivo 

de seus dirigentes. O poder de intervenção não é discricionário, mas 

vinculados aos pressupostos finalísticos do serviço autárquico. Daí por 

que não se pode admitir o controle substitutivo ao talante da entidade 

estatal a que pertença a autarquia, sem que o ato interventivo se 

conforme com as normas institucionais ou regulamentares do serviço 

descentralizado.” Aliás, registrei na decisão que concedeu a medida 

liminar que, nos autos do processo n. 1003744-67.2018.8.11.0003, 

ajuizado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - IMPRO 

em face de ROBERTO CARLOS CORRÊA DE CARVALHO, buscando a 

tutela de urgência para amplo acesso a sede da autarquia, o douto 

representante do Ministério Público manifestou nesse sentido: “Como visto, 

para que um decreto de intervenção em uma autarquia e consequente 

afastamento de todos os seus dirigentes tenha a devida validade e 

eficácia, é necessário que esteja devidamente fundamentado em 

pressupostos válidos e proporcionais à gravidade da medida. E como 

sabido, a devida motivação constitui pressuposto de validade de todo ato 

administrativo. Consoante se observa no pedido, sendo de conhecimento 

notório e inclusive deste agente ministerial, autor das duas ações de 

improbidade administrativa elencadas nos considerandos do decreto de 

intervenção, os fatos irregulares e efetivamente lesivos ao erário 

municipal e da autarquia foram praticados em gestões anteriores do 

IMPRO, e não por responsabilidade do diretor-executivo atual, o requerido 

ROBERTO CARLOS. Tanto é verdade que o pedido de intervenção 

efetuado pelo SISPMUR ao Município em virtude de tais irregularidades fora 

realizado em 01/12/2014, ou seja, não é um pedido atual e nem motivado 

em irregularidades ou crimes funcionais praticados pelo atual 

Diretor-Executivo. Ressalte-se que como esclarecido na audiência de 
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justificação, quando indagado ao Procurador do Município se além das 

razões expostas no Decreto nº8575, de 15 de maio de 2018, se há 

fato/conduta imputada ao Diretor Executivo do Instituto Municipal da 

Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, em 

procedimento administrativo que tenha sido garantido contraditório e ampla 

defesa, “foi ressaltado que os motivos estão expostos no ato de 

intervenção baixado pelo Prefeito Municipal”. Ou seja, ficou muito claro 

pela resposta do Procurador do Município que não existe nem mesmo um 

processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e ampla 

defesa. Logo, por todas estas razões, entendo inexistirem fundamentos 

jurídicos válidos para se determinar a drástica medida de afastamento do 

Diretor-Executivo atual do IMPRO e até mesmo do decreto de intervenção, 

na forma como foi determinado. É claro que o Município tem todo o direito, 

e inclusive o poder-dever de realizar as apurações administrativas 

necessárias, com as medidas consectárias suficientes, para a proteção 

do erário municipal, mas tudo na devida forma da lei e sempre 

assegurados o contraditório e ampla defesa. Aliás, ressalte-se que o 

Município já deveria ter feito um procedimento interno administrativo de 

investigação desde muito antes, desde quando tais fatos irregulares 

começaram a ser apurados, e quando primeiramente requerido pelo 

SISPMUR, na já longínqua data de 01/12/2014, quando então, o processo 

administrativo seria atual e até se justificaria o afastamento do então 

Diretor-Executivo e diretamente envolvido nos fatos, sendo inclusive réu 

em ambos os processos de improbidade administrativa! Todavia, tal 

pretérito pedido de intervenção, sem um processo administrativo prévio 

que não tenha apontado indícios de responsabilidade do requerido, não 

justifica um açodado afastamento de um Diretor-Executivo que sequer tem 

seu nome envolvido nas ações de improbidade administrativa. Quiçá 

justificar-se-ia o afastamento, no máximo, do atual Gerente de 

Administração do IMPRO, este sim, réu na última ação de improbidade 

ajuizada em função de sua responsabilidade em tese nos fatos, como 

gerente de Finanças e Investimentos na época do fatos. Nada impede que 

o Município, alternativamente e por exemplo, realize uma auditoria nos 

documentos e investimentos da autarquia, no bojo de um regular processo 

administrativo, como aliás já há muito tempo poderia ter feito, para a partir 

daí, identificadas irregularidades e seus responsáveis, determinar outras 

medidas e providências administrativas que entender necessárias. Assim, 

neste juízo sumário e ainda precário dos fatos, não se afigurando legítimo 

o decreto de intervenção que fundamenta faticamente o presente pedido 

de tutela urgência, via de consequência não se demonstra para este 

agente do Ministério Público, que seja procedente o pedido de tutela de 

urgência ora solicitado. De forma que, por todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos expostos, manifesta este órgão ministerial pelo indeferimento do 

pedido de tutela provisória de urgência.” Não sem propósito, Hely Lopes 

Meirelles define direito líquido e certo como aquele que “se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos 

incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não 

admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 892) Partindo dessas premissas, vislumbro ofensa a 

direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse 

sentido, manifestou o douto representante do Ministério Público que oficiou 

nos autos. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

procedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim de conceder 

a segurança, confirmando a liminar concedida, o que o faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

ADILZA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001075-41.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ADILZA SOARES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Trata-se de ação 

ordinária de cobrança ajuizada por ADILZA SOARES DOS SANTOS em 

face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando ser servidor do 

requerido, possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e 

proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua 

folha de pagamento, dado que o demandado não observou a regra que 

deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, buscam a condenação do 

requerido a incorporar às suas remunerações o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação. Citada, a parte ré não apresentou 

contestação. O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua 

intervenção nos autos. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil, por se tratar de questão de fato e de direito. . Inicialmente, 

considerando que não houve apresentação de contestação, decreto a 

revelia do Município de São José do Povo. Da prescrição quinquenal O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de 

direito: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 

8.880/94 AOS MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM 

OUTROS REAJUSTES.1. Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

decorrente da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da 

Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a 

prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando 

caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. 

(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018). A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 20/02/2013, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (20/02/2018). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

20/02/2013. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 
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Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento acima citado, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores 

públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser 

calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser 

considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão 

de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores 

empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de 

modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 

Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; 

AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de 

eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a 

efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 

1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO.1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 
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existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 

proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 

recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Partindo dessas premissas, verificada a parcial procedência 

da pretensão inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em 

fase de regular liquidação de sentença, caso a caso, assim como 

considerada possível reestruturação da carreira, na esteira do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 561.836-RN. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do 

período anterior a 20/02/2013, assim como para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelos requerentes no referido período. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da 

Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no 

STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, a 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001242-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA Prazo para cumprimento 30 (trinta) dias 

Justiça Gratuita Juízo Deprecante: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: COMARCA DE SANTO ANTONÔNIO 

DO LEVERGER - MT PROCESSO n. 1001242-92.2017.8.11.0003 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

ADMINISTRATIVOS]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) POLO ATIVO: Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS 

SANTOS Endereço: RUA RONDÔNIA, 1939, Residencia, JARDIM 

COPACABANA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-251 DADOS PARA O 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO do requerido 

acima qualificado, que se encontra recluso junto à penitenciária da 

Comarca de Santo Antonio do Leverger/MT, para, no prazo de quinze (15) 

dias, oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações – art. 17, §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992. 

DESPACHO: “PROCESSO N. º 1001242-92.2017.811.0003 VISTO. 

Notifique-se o requerido para, no prazo de quinze (15) dias, oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações – art. 17, §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992. Notifique-se o 

Estado de Mato Grosso, a fim de que manifeste sobre o seu interesse na 

presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 17, § 3º da 

Lei nº 8.429/92. Após, venham-me os autos conclusos para os fins dos §

§ 8º e seguintes do art. 17 da mesma lei. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 3 de março de 2017 . FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito”. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da 

Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito.” “Processo: 

1001242-92.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS 

SANTOS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RODRIGO 

HENRIQUE SILVA DOS SANTOS. O Requerido não foi notificado para 

apresentar manifestação por escrito por estar preso na Penitenciária de 

Santo Antônio do Leveger/MT, conforme certidão do Oficial de Justiça – id. 

14105625 -. Assim, defiro o pedido do Ministério Público para que se 

expeça carta precatória para notificação do Requerido. Expeça-se o 

necessário. Intime-se.” Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito.” RONDONÓPOLIS, 3 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de 

Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002620-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

RENATA MARQUES DE LIMA MATTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1002620-49.2018.8.11.0003 Valor da causa: $109,182.84 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: RENATA MARQUES DE LIMA MATTAR Endereço: RUA EUCLIDES 

JOSÉ DA SILVA, 190, JARDIM SANTA CLARA I, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78718-002 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação às contestações. DECISÃO: "Vistos etc.,Em 

29.06.2018, diante da inércia das partes em fornecer o medicamento e, 

ainda, por inexistir agravo de instrumento com decisão determinando a 

suspensão da tutela de urgência concedida em 05.062018, determinei o 

bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 152.100,00 (cento e cinquenta e 

dois mil e cem reais) da conta única dos réus (50% para cada um), 

recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, agência n. 

3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou Conta única do Tesouro do 

Estado n. 1010100-4 e da conta única do Município de Rondonópolis, 

recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.347.101/0001-21, para aquisição 

do medicamento “PERTUZUMABE 420 MG”-, nos termos do orçamento 

acostado – id. 13485150 – a ser transferido para empresa 4 Bio 

Medicamentos S.A.O Provimento 68/2018 do CNJ foi observado, uma vez 

que decorrido 02 (dois) dias após o prazo para interposição de 

recurso.No caso, embora o Município de Rondonópolis tenha interposto 

Agravo de Instrumento, até o momento não há decisão suspendendo as 

decisões que deferiram a tutela de urgência e determinaram o bloqueio e 

liberação dos valores.Assim, determino a imediata expedição de alvará 

para levantamento dos valores em favor da empresa que apresentou o 

menor orçamento - 4 Bio Medicamentos S.An - que deverá juntar nota 

fiscal comprovando a aquisição e entrega.Sobre as contestações, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença.Int. Edson Dias ReisJuiz de 

Direito" ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

RONDONÓPOLIS, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005872-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TISSIANE RODRIGUES DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1005872-60.2018.8.11.0003 Valor da causa: $80,000.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: TISSIANE RODRIGUES DA SILVA FREITAS Endereço: 

RUA DOIS, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS HORTÊNCIAS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78717-712 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Endereço: Avenida Duque de Caxias, Vila Aurora I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-022 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009996-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009996-23.2017.8.11.0003. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. 

Tribunal de Justiça que, liminarmente, concedeu o benefício da justiça 

gratuita, passo analisar o pedido de tutela de urgência: Cuida-se de 

“AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA” movida por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir: Cinge-se a 

presente demanda em pleitear direitos dos servidores filiados ao ora 

requerente, no que tange a percepção de diferenças incidentes sobre 

seus vencimentos em razão de erro no cálculo efetuado pela reclamada, 

em relação ao abono pecuniário dos PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 

e profissionais da educação descritos no art. 29, I da Complementar 

228/2016, tendo em vista que o abano pecuniário vem sendo calculado 

apenas sobre os 30 (trinta) dias de férias, quando na verdade deveria 

incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias legalmente instituídas. 

Sendo assim, verificado o desencadeamento sucessivos prejuízos 

financeiros a todos os professores, bem como aos servidores que 

adentraram nos quadros da Administração Pública posteriormente, em 

razão da mesma base de cálculo. Por tais razões, propõe a presente 

ação, a fim de requer que seja determinada que a parte requerida proceda 

a implantação do cálculo do abono pecuniário sobre os 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias dos docentes municipais, bem assim, o pagamento do 

retroativo aos 05 (cinco) anos a propositura da ação com juros e correção 

monetária. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência nos seguintes termos: para determinar que o pagamento do 

abono de férias dos profissionais elencados no art. 29, I da Complementar 

228/2016 (docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, 

inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em 

programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes 

de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles 

atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na 

SEMED) seja calculado sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, 

desde o próximo período aquisitivo a ser pago pela Administração Pública 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se 

apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido 

artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase 

de cognição sumária. No caso, não há que se falar em plausibilidade do 

direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do 

direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora. Com efeito, essas circunstâncias tornam 

temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o 

aguardo da formação do contraditório. Além disso, é certo que a parte 

autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso 

a tutela seja concedida ao final. Aliás, por se tratar de ação de cobrança, 

caso ao final seja reconhecido o direito dos autores serão ressarcidos 

pelos prejuízos sofridos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de 

urgência requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo legal, bem como, para que informe se tem interesse na 

designação de audiência conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente 

para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005944-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES FEITOSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005944-81.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: EDSON ALVES FEITOSA 

IMPETRADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDSON ALVES 

FEITOSA em face do COMANDANTE GERAL-ADJUNTO DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO CEL PM PAULO FERREIRA 

SERBIJA FILHO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE 

PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MT. Como causa de pedir, 

sustenta o Impetrante que: O ora Impetrante fora incluído na Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso na data de 03 de Julho de 1998, conforme 

publicação no BCG n°1100 de 03 de Julho de 1998, contando atualmente, 

portanto, com 18 anos 11 meses e 17 dias de efetivo serviço ativo. 

Atualmente encontra-se classificado no comportamento BOM, possui 

vários elogios referentes aos serviços prestados a corporação, votos de 

louvor, e inúmeros cursos realizados em busca de se tornar um melhor 

profissional, tal como se constata do Extrato de Alterações em anexo. 

Ainda, o militar ora Impetrante é tido como um excelente policial pelo seu 

comandante, o qual nos últimos três anos atribuiu ao mesmo os 

desempenhos ‘bom’ e ‘muito bom’ em sua ficha de avaliação, que é 

confeccionada semestralmente pelo Comandante da Unidade onde o militar 

é lotado (fichas em anexo), tendo neste período seu conceito final variado 

de 4 à 5 pontos, o que demonstra seu bom desempenho profissional. O 

referido militar concorreu à promoção a graduação de 2º Sargento PM 

prevista para dia 05 de setembro de 2017; ocorre que em razão de 

suposta ausência de conceito moral não fora incluído no quadro de 

acesso, tal como se constata da Ata n°009/CPP/2017 da Reunião da 

Comissão de Promoção Praças (CPP) da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, publicada 18 de Agosto de 2017. Partindo de tais premissas, 

pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: 

suspender os efeitos do ato coator, materializado por meio do ATA Nº 

009/CPP/2017 que foi publicada na data de 18 de agosto de 2017, onde a 

Comissão de Promoção de Praças decidiu por unanimidade de votos, não 

incluir o Impetrante no Quadro de Acesso as promoções do dia 

05/09/2017. O pedido de liminar foi indeferido – Id. 9716584 -. As 

informações foram prestadas pelo Impetrado – Id. 12802087 -. O Ministério 

Público sustentou a incompetência absoluta deste Juízo ao fundamento 

que a sede da autoridade coatora é em Cuiabá, manifestando pela 

remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá – 

Id. 13106806 -. É o relatório. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a competência 

para processar e julgar o presente mandamus é de uma das varas da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Com efeito, observo que o impetrante indicou 

como autoridade coatora o COMANDANTE GERAL-ADJUNTO DA POLÍCIA 
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MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO CEL PM PAULO FERREIRA 

SERBIJA FILHO, com sede em Cuiabá/MT. Ora, a competência para 

conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional 

da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL 

TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010). Assim, a competência para processar e julgar o presente 

mandado de segurança é das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Ante 

o exposto, declaro a incompetência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, declino da competência em favor de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT. 

Proceda-se a redistribuição necessária do processo eletrônico. Intime-se. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002267-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1002267-09.2018.8.11.0003. REQUERENTE: FUNDACAO EDUCACIONAL 

DE FERNANDOPOLIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos 

etc., Cuida-se de pedido de reconsideração em relação a decisão 

interlocutória que indeferiu o benefício da justiça ao fundamento que não 

restou “demonstrado a sua impossibilidade de arca com os encargos 

processuais”. Ora, os fatos apresentados pela parte autora não são 

capazes de modificar a decisão proferida, uma vez que não restou 

demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 

Aliás, pelo contrário, diante da análise entre despesas e receitas restou 

positivo. Assim, não vislumbro fato novo que autorize modificar a decisão 

proferida, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos. 

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos da Súmula n. 481 do E. STJ, 

independente da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem que 

demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos. Ante o 

exposto, determino que a parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, 

promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento de 

distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002810-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1002810-12.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por JOSE GERALDO DE OLIVEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando ser servidora pública 

municipal. Em síntese, alega que com advento da Lei Complementar nº 225 

de 28 de março de 2016 houve alteração na percepção da sua 

remuneração, uma vez que deveria ser acrescido 33% (trinta e três) por 

cento referente a opção de jornada de 40 horas – art. 32, parágrafo único 

da referida lei – e o acréscimo de 20% (vinte) por cento referente a 

graduação e especialização - art. 33, parágrafo único -. Ao final, pugna 

pela procedência da pretensão inicial, a fim de que seja reconhecido o 

direito de acréscimo de 33% em seus proventos em relação a sua jornada 

de trabalho e 20 % referente ao enquadramento de titulação escolar, bem 

como o ente político demandado seja condenado na obrigação de pagar as 

diferenças retroativas. Citado, o requerido apresentou contestação – Id. 

13697190 - , arguindo preliminarmente a revogação do benefício da justiça 

gratuita , sob o argumento que a parte autora recebe remuneração 

superior a três salários mínimos, bem como está assistido por advogado 

particular. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. A parte autora apresentou impugnação à contestação refutando as 

alegações apresentadas pela ré. É o relatório. Fundamento e decido. Da 

preliminar da Justiça Gratuita Razão não assiste à parte requerida, uma 

vez que não foi arguida qualquer tese jurídica que torne inidônea a 

afirmação de insuficiência financeira da parte autora, ônus que cabe ao 

Requerido, e que afrontaria o disposto no art. 99 do CPC. Ademais, o fato 

de a parte autora estar assistida por advogado particular, por si só, não é 

capaz de demonstrar a sua possibilidade de arcar os encargos 

processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - PARTE ASSISTIDA POR 

ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO - Para 

a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte 

contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou 

a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a 

veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício. - Tendo a 

parte agravante comprovado a alegada situação de hipossuficiência 

financeira, quando oportunizado, não há que se falar em indeferimento do 

benefício da justiça gratuita. - O simples fato de a parte estar sendo 

assistida por advogado particular não a impede de se ver agraciada com a 

concessão do benefício da justiça gratuita. (TJ-MG - AI: 

10000170507503001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/09/2017) Ante o exposto, afasto a mencionada preliminar. 

Verifico que o caso dispensa dilação probatória, sendo matéria de direito e 

de fato, razão pela qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes acerca do teor dessa 

decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual e, na sequência, 

voltem-me conclusos para sentença. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002207-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE MOURA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002207-36.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ANTONIO BARBOSA DE MOURA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Considerando a 

impugnação a justiça gratuita concedida e nos termos do art. 99, § 2º, 

determino que a parte autora comprove, no prazo de 10(dez) dias, que 

preenche os pressupostos para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, sob pena de revogação. Às providências. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003402-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
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MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1003402-56.2018.8.11.0003 Valor da causa: $58,000.00 ESPÉCIE: 

[INGRESSO E CONCURSO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ ROCHA Endereço: RUA ALI 

SLEIMAN DIB, 207, VILA IRACY, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-440 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para tomar ciência da decisão proferida pelo e. TJMT, ID: 13929906, 

suspendendo os efitos da tutela de urgência. DECISÃO: Processo: 

1003402-56.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ 

ROCHARÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLISVistos etc.,O Requerido 

comunicou nos autos a interposição do recurso de Agravo de Instrumento 

contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e comunicou que foi 

concedido efeito suspensivo a decisão combatida.O artigo 1.018, caput e 

§1º do Código de Processo Civil, possibilita que o agravante, a fim de 

instruir os autos principais, apresente ao feito cópia do protocolo do 

agravo de instrumento, para o fim de possibilitar o Juízo de retratação.No 

entanto, não vislumbro fato novo que autorize modificar a decisão 

proferida, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos. Dê-se 

ciência a parte autora da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, 

suspendendo os efeitos da tutela de urgência concedida nos autos. 

Considerando que a parte ré já apresentou defesa e a parte autora a 

impugnação, bem como se trata de matéria de direito, retornem-se os 

autos conclusos para sentença.Às providências.Edson Dias ReisJuiz de 

Direito" RONDONÓPOLIS, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

JOAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003721-58.2017.8.11.0003. AUTOR(A): JOAO GOMES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por JOÃO GOMES DOS SANTOS em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Em síntese, alega que é servidor público 

municipal desde 20/08/1983, vinculado a Câmara Municipal de 

Rondonópolis-MT, no cargo de Chefe de Departamento de Imprensa 

Escrita e que, quando houve a mudança de regime de celetista para 

estatutário, o município ignorou os direitos laborais do autor. Argumenta, 

assim, que durante o período de 20/08/1983 a 26/10/1992, não foi 

recolhido qualquer parcela atinente ao FGTS do autor. Ao final, pugna pela 

procedência da pretensão inicial, a fim de que o ente público seja 

condenado a realizar o recolhimento dos depósitos do FGTS durante o 

período não prescrito em que trabalhou sob égide do regime celetista para 

o réu. Citado, o requerido apresentou contestação – Id. 11724658 - , 

arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o 

argumento que a parte autora jamais prestou qualquer serviço ao 

Requerido e que o polo passivo deve ser indicado a Câmara Municipal, 

pois foi a este que o autor prestou serviço. No mérito, sustenta a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação refutando as alegações 

apresentadas pela ré. É o relatório. Fundamento e decido. Da Preliminar 

Ilegitimidade Passiva “ad causam” Razão não assiste à parte requerida, 

uma vez que por se tratar de ação de cobrança de recolhimento de FGTS 

é certo que somente o ente público municipal detém de competência para 

responder a demanda. Aliás, vale consignar que, nos termos da Súmula 

525 do STJ, "A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, 

apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo 

para defender os seus direitos institucionais". Nesse sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

MUNICÍPIO DE GUAÍBA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIFERENÇAS DE FÉRIAS E 

LICENÇA PRÊMIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGIME 

ESPECIAL DE TRABALHO DE TEMPO INTEGRAL. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. 1. Recurso da autarquia previdenciária 

não conhecido por intempestividade. 2. A Câmara Municipal não tem 

personalidade judiciária para responder, em ação de cobrança, por 

eventuais direitos devidos a seus servidores. Legitimidade passiva que é 

do Município. Precedentes. 3. Condenação solidária dos Entes Públicos 

que não prevalece, visto que ao tempo em que o servidor se encontrava 

em atividade, é de competência exclusiva do Município o pagamento das 

vantagens que dizem respeito a vantagens funcionais por ventura não 

recebidas em atividade, competindo exclusivamente à Autarquia 

Previdenciária proceder na incorporação da Gratificação de Regime 

Especial aos proventos de aposentadoria e respectivas diferenças de 

proventos, vencidas e vincendas. 4. Previsto na Lei Municipal n° 1.076/92 

o direito à fruição da licença-prêmio ao servidor público, bem assim a 

possibilidade de conversão em pecúnia, impõe-se o reconhecimento, ao 

aposentado, do direito à conversão em indenização da referida vantagem 

não desfrutada oportunamente, em razão do interesse do serviço. 5. A 

Gratificação de Regime Especial prevista pela Lei Municipal nº 1.076/92, 

vigente ao tempo da concessão da aposentadoria, não dependia de 

qualquer condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo, 

mas está atrelada unicamente ao período de tempo em que convocado 

para aquela, no qual o art. 179 determinava a incorporação ao vencimento 

após oito (08) anos consecutivos ou dez (dez) intercalados, hipótese 

primeira que restou confirmada pelo Departamento de Recursos Humanos 

da Câmara de Vereadores, conforme pasta funcional do servidor. 6. 

Ausência total de demonstração de que as férias não foram pagas, ou 

incorretamente adimplidas nos períodos aquisitivos apontados pela 

sentença. Ônus que era do autor, conforme art. 333, I, do CPC/1973 

vigente. 7. Honorários advocatícios reduzidos, consoante diretrizes do art. 

20, § 4º, do CPC. 8. O cálculo das custas deve ser lançado à razão de 

50%, uma vez que incidente na hipótese a regra do art. 11, a, da Lei 

8.121/85. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 

13.471/2010, incidenter tantum, nos autos do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 70041334053. Considerando que a sentença 

isentou integralmente o Ente Municipal do pagamento de custas de sua 

quota parte, vai mantida no tópico para fins de se evitar o reformatio in 

pejus. Isenção quanto ao pagamento das despesas com Oficiais de 

Justiça. 9. Ação parcialmente procedente, na origem. RECURSO DE 

GUAIBAPREV NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM 

PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70076447937, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/09/2018) 

Ante o exposto, afasto a mencionada preliminar. Verifico que o caso 

dispensa dilação probatória, sendo matéria de direito e de fato, razão pela 

qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Intimem-se as partes acerca do teor dessa decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual e, na sequência, voltem-me conclusos 

para sentença. Às providências, expedindo-se o necessário. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009503-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO CORTEZ LOI (ADVOGADO(A))

ALQUELES SUBA GRAGEL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009503-46.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: ALQUELES SUBA GRAGEL 

IMPETRADO: CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por ALQUELES SUBA GRAGEL em 

face de ROGÉRIO BORGES CARDOSO, Chefe da 2ª CIRETRAN de 

Rondonópolis, em que afirma ser proprietário da motocicleta Honda CBR 

1000 RR, placa NPC 5884, Renavam 263129780, a qual foi apreendida por 

falta de licenciamento, encontrando-se localizada no Pátio de Apreensão e 

Guarda de Veículos. Afirma que a liberação da motocicleta está 

condicionada à apresentação do CRLV referente ao exercício de 2017, 

mas que teve negada a emissão do documento em decorrência da 

existência de débitos relativos ao IPVA, fato que entende representar ato 

abusivo e ilegal, requerendo a concessão da segurança para seja 

determinada a emissão do documento para licenciamento e, por 

consequência, a liberação do veículo, independentemente do pagamento 

das pendências tributárias (IPVA). O pedido liminar foi indeferido. A parte 

impetrada prestou informações, alegando ilegitimidade ativa, por não ser o 

autor proprietário do veículo, bem como ilegitimidade passiva, sob o 

argumento de que caberia ao Estado de Mato Grosso figurar no polo 

passivo. No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo. O 

Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança. É o 

relatório. Fundamento e decido. Da preliminar de ilegitimidade ativa Rejeito a 

preliminar, uma vez que consta nos autos cópia da autorização para 

transferência de propriedade do veículo em favor do autor, datada de 11 

de agosto de 2014. Da preliminar de ilegitimidade passiva Sustenta o 

impetrado a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o 

argumento de que não é de sua competência a arrecadação do IPVA, 

razão pela qual o presente mandamus deveria ser ajuizado em face da 

SEFAZ. Contudo, não assiste razão à parte impetrada, tendo em vista que 

o DETRAN é a autarquia responsável pela emissão do documento de 

licenciamento, que é o objeto da presente ação mandamental. Assim, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da inadequação da via eleita 

Alega a parte impetrada que a discussão quanto à legalidade da cobrança 

do IPVA, bem como a declaração de nulidade de ato administrativo são 

questões que dependem de dilação probatória, o que se mostra impossível 

no âmbito de ação mandamental. Todavia, a pretensão do impetrante diz 

respeito ao licenciamento e, por consequência, a liberação do veículo 

independente do pagamento dos débitos relativos ao IPVA, e não à 

declaração de nulidade desses débitos. Por essas razões, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito De início, ressalta-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu 

artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao impetrante. 

A espécie revela que a liberação do veículo está condicionada à 

apresentação do CRLV referente ao exercício de 2017, que, por sua vez, 

depende do prévio pagamento dos débitos relativos ao IPVA, condição 

esta que está em conformidade com a legislação. Com efeito, o Código de 

Trânsito Brasileiro dispõe sobre a necessidade de licenciamento anual de 

veículo automotor, condicionado, dentre outros, à inexistência de débitos 

relativos a tributos. Confira-se: “Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, 

articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser 

licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 

Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.” “Art. 131. O Certificado 

de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas.” Ademais, o Código de 

Trânsito Brasileiro também estabelece as sanções aplicáveis nos casos 

de descumprimento das regras acima transcritas, in verbis: “Art. 232. 

Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste 

Código: Infração - leve; Penalidade - multa; Medida administrativa - 

retenção do veículo até a apresentação do documento.” Por sua vez, a Lei 

Estadual nº. 7.301/2000, que trata do IPVA, assim dispõe: “Art. 26 Os 

veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos somente serão 

liberados após a comprovação, pelo contribuinte, do pagamento do 

imposto devido.” Assim, quando pendentes débitos relativos ao IPVA, 

impossível se mostra a apresentação do CRLV, fato que autoriza a 

apreensão do bem até a sua regularização tributária. Ora, os dispositivos 

citados atestam a legalidade na conduta atribuída à autoridade coatora, 

uma vez que a falta de documentos obrigatórios autoriza a retenção do 

veículo até a apresentação dos documentos faltantes, os quais, para 

serem regularizados, dependem da comprovação de pagamento dos 

impostos atrasados. A propósito, eis o precedente do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS DE 

REMOÇÃO E ESTADA. LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO 

RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA 

RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É firme o 

entendimento nesta Corte no sentido de que é legal a exigência de prévio 

pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e 

estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as 

taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias." 

(AgRgAg nº 1.076.546/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in 

DJe 21/5/2009). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1279415/RJ, 

Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/05/2010, DJe 20/05/2010) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE 

IPVA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO 

– ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO –SENTENÇA RETIFICADA. Conforme o previsto no art. 232 do 

Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo deve estar munido de 

documento obrigatório, sob pena de retenção do veículo até a 

apresentação do documento. Não se mostra ilegal a apreensão pela falta 

de recolhimento do IPVA, se não comprovado pelo condutor do veículo 

que estava munido de documento de porte obrigatório. (ReeNec 

63769/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 

02/08/2016) Não sem propósito, Hely Lopes Meirelles define direito líquido 

e certo como aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de 

plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892) 

Partindo dessas premissas, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo 

apto a forçar a concessão da segurança. Igualmente se manifestou o 

Ilustre representante do Ministério Público quanto à inexistência de direito 

líquido e certo. “(...) Trata-se de uma obrigação anual do impetrante 

regularizar a documentação do seu veículo, e não o fazendo, permitiu que 

seu bem fosse apreendido e retirado de circulação, cujo ato não configura 
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uma conduta abusiva por parte do impetrado, consoante regramento legal 

supracitado. Não há como o impetrante realizar o licenciamento do ano de 

2017 do seu veículo sem antes regularizar a documentação do bem 

correspondente aos anos anteriores.” Ante o exposto, acolho o parecer 

do Ministério Público e julgo improcedente a pretensão posta na peça 

vestibular para o fim de denegar a segurança, o que o faço com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria 

já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 

do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações 

de praxe. P. R. I.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004834-47.2017.8.11.0003. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VERA LUCIA 

ALVES MARQUES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE” 

ajuizada por Vera Lucia Marques em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. A parte autora alega, em síntese, que está acometida de CID 

10 M47 Espondilose, CID 10 M 51.3 - Outra degeneração especificada de 

disco intervertebral, CID 10 M65 Sinovite e tenossinovite, CID 10 M72 

Transtornos fibroblásticos, CID 10 M16 Coxartrose (artrose do quadril), o 

que impossibilita de exercer atividades laborais. Assevera, ainda, que o 

benefício auxílio-doença foi cessado em 30.04.2016. Pleiteia, ao final, para 

conceder o benefício auxílio-doença com a conversão em aposentadoria 

por invalidez. Com a inicial vieram os documentos. O Réu não apresentou 

contestação– Id. 10136037 -. A parte autora manifestou nos autos 

requerendo a perícia médica – Id. 10166158 -. Perícia médica realizada – 

Id. 13210896 -. Intimado do laudo pericial, apenas a parte autora se 

manifestou – Id. 13373795 -. É o relatório. Fundamento e decido. Como se 

vê do relatório, cuida-se de ação de aposentadoria por invalidez proposta 

por Vera Lucia Marques em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, aduzindo, em síntese, que está acometida CID 10 M47 Espondilose, 

CID 10 M 51.3 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral, 

CID 10 M65 Sinovite e tenossinovite, CID 10 M72 Transtornos 

fibroblásticos, CID 10 M16 Coxartrose (artrose do quadril), pugnando, 

assim, pela concessão do auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica 

judicial para instrução probatória. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque, 

a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por 

invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. Estabelece, 

ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial. No caso, realizado o exame 

pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapacitado de forma 

parcial e permanente. Ora, segundo se extrai do laudo pericial 

apresentado aos autos – Id. 13210896 -, a parte requerente possui 

incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais habitual, 

como se vê: O exame físico revela limitação para movimentos do esqueleto 

axial, tumefação na mão esquerda com tenossinovite estenosante nos 

dedos centrais, pontos dolorosos nos glúteos e fascite plantar. 

Conclusão: 1) Essas patologia são autolimitantes deixando a requerente 

parcialmente incapacitada para a sobrecarga postural e esforço axiais 

muito exigidos na profissão. 2) A idade avançada contribui para a 

diminuição da capacidade laboral. Não se pode olvidar que o laudo pericial 

é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da 

atividade laboral é permanente e parcial, não existindo nos autos outros 

elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. Aliado a isso, 

considerando que a parte autora por três décadas exerceu a profissão de 

costureira, que não pode realizar esforço físico pesado e a sua idade 

(atualmente com 68 anos), é certo que sua reabilitação profissional é muito 

restrita. Assim, diante dos elementos elencados a parte autora faz jus ao 

direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível 

reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 

Nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE 

MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL.A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A 

DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO 

JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 

e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se 

conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção 

monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) Portanto, diante da impossibilidade de 

reabilitação da parte autora no mercado de trabalho, outro caminho não há 

a não ser o acolhimento do pedido inicial. Com efeito, é certo que a data do 

início da aposentadoria será devida a partir da imediata cessação do 

auxílio-doença, a teor do artigo 43 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, julgo 

procedentes os pedidos, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS a converter o benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, desde 30/04/2016, pagando os valores 

retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 

29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, 

prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam 

conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se 

tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer. É 

que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora 

ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado receio de dano 

irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário. Assim, 

concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré 

comprove a inclusão e o pagamento do benefício – aposentadoria por 

invalidez - à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, 

isentando-o do pagamento das custas processuais. Determino a remessa 

dos autos à instância superior para reexame necessário, mormente pelo 

teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame 

quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 

sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do 

que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Vera Lucia Alves Marques 2. Benefício concedido: 
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Aposentadoria por invalidez 3. Data do início do benefício: 30.04.2016 4. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação 

de tutela concedida na sentença. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001089-25.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS 

DE PEDRA PRETA MT IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS PROCURADOR: 

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE 

PEDRA PRETA-MT, representada pelo seu presidente NELSON SEVERINO 

VIEIRA, em face de RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS, e do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por meio do qual afirma ter sido realizada 

a apreensão de diversos veículos pertencentes aos associados, após a 

lavratura dos respectivos autos de infração, sob o argumento de afronta 

às disposições da Lei Municipal nº. 3.870/03, consistente na atividade de 

transporte irregular de passageiros dentro do município. Afirma a 

impetrante que a referida Lei não tem aplicação no caso concreto, uma 

vez que a atividade desenvolvida pelos seus associados se limita ao 

transporte de moradores da cidade de Pedra Preta para Rondonópolis 

(trajeto de ida e volta), razão pela qual entende que a apreensão 

representa ato abusivo e ilegal, requerendo a concessão da segurança 

para que seja reconhecida e declarada a irregularidade dos autos de 

infração. O pedido liminar foi deferido. A parte impetrada prestou 

informações, sustentando a improcedência da pretensão inicial, sob o 

argumento de que os impetrante, assim como demais taxistas da cidade de 

Pedra Preta, têm realizado a respectiva atividade em Rondonópolis, sem 

qualquer autorização do Poder Público local, não existindo, por 

conseguinte, direito líquido e certo. O Ministério Público se manifestou pela 

concessão da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. De início, 

ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

prevendo, ainda, a legitimidade para impetração do mandado se segurança 

coletivo (art. 5º, LXX). Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da 

mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Em complemento, a referida Lei 

também dispõe sobre o mandado de segurança coletivo. Confira-se: “Art. 

21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 

político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus 

interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, 

ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 

direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 

associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às 

suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo 

único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem 

ser: I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou 

categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, assim entendidos, para 

efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou 

situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros 

do impetrante.” Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou 

abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é 

possível o manejo do writ. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte impetrante. A 

espécie revela que os veículos apreendidos, pertencentes aos 

associados da impetrante, não apresentam irregularidades, estando 

devidamente licenciados e regularmente autorizados para a atividade de 

transporte remunerado de pessoas no município de Pedra Preta. Ademais, 

nos autos de apreensão dos veículos não consta qualquer informação 

apta a afastar o caráter eventual do serviço prestado pelos associados, 

de modo que o transporte de passageiros do município de Pedra Preta 

para Rondonópolis, por si só, não representa o exercício irregular da 

atividade nesta cidade. Trata-se, em verdade, de transporte intermunicipal, 

o que é perfeitamente compatível com a atividade de taxista. Ora, inexiste 

impedimento de taxistas de outro município adentrarem ao perímetro 

urbano de Rondonópolis para finalizarem o transporte contratado, o que, 

do contrário, fatalmente afetaria o direito constitucional do livre exercício 

do trabalho (art. 5º, XIII, CF/88). Se não bastasse isso, a previsão 

constitucional do artigo 5º, inciso LIV, assegura que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e, no 

caso concreto, a apreensão dos bens, nas circunstâncias em que foram 

efetivadas, revela nítido abuso de poder com cristalina ofensa a direito 

líquido e certo. A propósito, esse é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça. Confira-se: REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA - CARÁTER NORMATIVO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE 

TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - 

APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE 

CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA 

ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1 – Conforme entendimento já externado por este Tribunal, 

conquanto o oferecimento de exceção de incompetência de foro em 

preliminar de contestação não impeça o seu conhecimento pelo juiz, por 

força da instrumentalidade das formas, também a possibilidade de ofensa 

aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da 

razoável duração do processo, bem como a inexistência de prejuízo à 

excipiente que, sendo agência reguladora estadual, atua também no 

município onde foi proposta a ação, autoriza a aplicação do fenômeno da 

prorrogação da competência relativa no caso concreto. 2 – Os atos 

praticados pelas autoridades tidas como coatoras representando a AGER, 

autarquia especial, por serem revestidas dos atributos dos atos 

administrativos, são passíveis de mandado de segurança, a ser manejado 

inclusive na forma preventiva. 3 – O veículo licenciado na modalidade de 

táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites 

do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, 

eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), 

prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de 

transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 

149/2003. 4 - A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de 

passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, 

com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem 

como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e 

concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao 

transporte intermunicipal coletivo de passageiros. (Apelação / Remessa 

Necessária 168885/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, 

Publicado no DJE 17/06/2016) Partindo dessas premissas, estando os 

associados habilitados, com veículos licenciados, no exercício regular da 

atividade de transporte intermunicipal de passageiros, vislumbro ofensa a 

direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse 

sentido, manifestou o douto representante do Ministério Público: “Desse 

contexto, o Ministério Público entende que de fato, a conduta do impetrado 

foi ilegal e abusiva, posto que inexiste norma legal que proíba ao motorista 

de táxi habilitado e regularmente licenciado, o exercício do transporte 

intermunicipal de passageiros, desde que obedeça às normas de trânsito 

e segurança pertinentes (...) Ademais, dada a forma em que os fatos 

ocorreram, mais precisamente a tão imediata apreensão arbitrária dos 

veículos, configura abuso de poder e ofensa ao direito líquido e certo da 
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impetrante.” Não sem propósito, Hely Lopes Meirelles discorre a 

ocorrência de abuso de poder “(...) quando a autoridade, embora 

competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições 

ou se desvia das finalidades administrativas. O abuso de poder, como 

todo ilícito, reveste as formas mais diversas. Ora se apresenta ostensivo 

como a truculência, às vezes dissimulado como o estelionato, e não raro 

encoberto na aparência ilusória dos atos legais. Em qualquer desses 

aspectos – flagrante ou disfarçado – o abuso de poder é sempre uma 

ilegalidade invalidadora do ato que o contém”. (MEIRELLES, Hely Lopes, 

Direito Administrativo Brasileiro, 37ª ed, p. 113) Ante o exposto, acolho o 

parecer do Ministério Público e julgo procedente a pretensão posta na 

peça vestibular para o fim de conceder a segurança, o que o faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ANDERSON ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GIOVANI DEODATO BONELLI (AUTOR(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1009685-32.2017.8.11.0003 Valor da causa: $8,266.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: GIOVANI DEODATO BONELLI Endereço: RUA BENEDITO 

FERRON, 1365, VILA SÃO SEBASTIÃO I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-240 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 

883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias. 

RONDONÓPOLIS, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

TALLES JORDAO BELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS ajuizou Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em suma, que apesar de ter preenchido todos 

os requisitos previstos no Edital 001/2016 da Secretária Municipal de 

Educação de Rondonópolis para candidatura e posse para o cargo de 

diretor da EMEI Elaine Aparecida de Oliveira Lopes, teve sua posse 

inexplicavelmente suspensa por prazo indeterminado, por meio da Portaria 

Interna n° 001/2017 da Secretária de Educação. Sustenta que as objeções 

que constam na aludida portaria, refere-se tão somente a Ação Popular 

proposta por advogado ligado ao atual Prefeito de Rondonópolis, o qual se 

opôs a candidatura de algumas servidoras devido o não preenchimento 

dos requisitos previstos no edital, o que não é o caso do requerente. Aduz 

que apesar de o seu nome ter sido incluído para representar a ADESMUR 

(Associação de Diretores) e compor a Comissão de Gestão Democrática, 

assim que tomou conhecimento da impossibilidade de compor a mesma, 

vez que candidato, solicitou sua retirada da comissão, o que foi deferido, 

sendo substituído por Adevaldo Rodrigues de Carvalho. Informa, ainda, 

que já exercia o cargo de diretor na unidade educacional e buscou sua 

reeleição, sendo candidato único, e que o processo eleitoral ocorreu de 

forma transparente, sem nenhuma interferência do direito eleito. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para determinar que seja dada 

posse ao servidor requerente ao cargo de diretor da escola EMEI Elaine 

Aparecida de Oliveira Lopes. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), não existindo pretensão 

econômica que supere o teto estabelecidos pelos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Assim, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Aliás, disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: 

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpre ressaltar que 

nesta comarca não possui Juizado da Fazenda Pública instalada, de modo 

que o Juizado Cível absorve sua competência, nos termos da resolução 

acima mencionada. Por todo o exposto, declino a competência em favor de 

um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, 

por meio de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

comarca; consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008702-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008702-96.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ROSANA PEREIRA DE BRITO 

RÉU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA” movida por 

ROSANA PEREIRA DE BRITO em face de SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa 

de pedir que: A requerente é proprietária do imóvel localizado à Rua Rio 

Sepotuba, s/n. Residencial Dom Osório Stoffel, CEP 78.715-861, nesta 

cidade de Rondonópolis/MT, cadastrada junto à requerida pelo número da 

unidade consumidora 518584-0. Em 27 de novembro de 2017 realizara o 

pagamento do valor de R$ R$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta 

e oito centavos) referente às faturas dos meses de setembro e outubro 

de 2017, vencidas respectivamente em 26/09/2017 e 27/10/2017, 

constantes do Comunicado de Débito(s) emitido em 13 de novembro de 

2017 com vencimento para o dia 27 deste mesmo mês. Ato seguinte a 

requerente recebera novo Comunicado de Débito(s) emitido em 11 de 

janeiro de 2018 com vencimento para o dia 26 deste referido mês, 

apontando os mesmos retro citados débitos, pelo que entrara em contato 

com a requerida informando o pagamento havido. Ainda assim naquele 

mesmo mês fora surpreendida pela suspensão do fornecimento de água a 

seu imóvel, tendo entrado mais uma vez em contato com a requerida 

(anexo Protocolo de Atendimento 171272, de 12 de janeiro de 2018, tendo 

como solicitante a nora da requerente) e sido informada de que o 

procedimento teria se dado pelo fato de que se encontravam pendentes 

as retro citadas faturas (prints da conversa anexos). Apresentado o 

comprovante de pagamento realizado através do Comunicado de Débito(s) 

com vencimento em 27/11/2017 o restabelecimento do fornecimento de 

agua fora feito. Ocorre que a requerida continuara recebendo cobranças 

acerca das referidas faturas, sendo que no ultimo dia 27 de setembro 

constatara que não tinha agua no imóvel, tendo averiguado que havia sido 

procedido novo corte. Mais uma vez entrara em contato com a requerida, 

desta feita via whatsapp tendo recebido a informação de que a 

suspensão de água havia ocorrido em função das faturas vencidas em 

26/09/2017 e 27/10/2017 e ainda que tendo novamente informado o 

pagamento havido não conseguira solucionar a questão, não lhe restando 

outra alternativa que não a propositura da presente. Insta salientar que 

seguem também com a presente documentos expedidos no site da 

requerida, de onde se constata o apontamento: “Situação da ligação de 

água: Cortada Cavalete”, bem como a ausência de baixa das faturas que 

ensejaram a indevida cobrança e descabido corte de água. Partindo de 

tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência determinado 

que: restabelecer o fornecimento de água ao imóvel da autora no 

endereço declinado no preâmbulo desta, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa a ser fixada por Vossa Excelência, dado o fato 

da inexistência de débito a justificar o corte havido e o prejuízo que o corte 

lhe acarreta; Decido. Compulsando os autos, verifico que o valor da causa 

consistente na sua pretensão declaração de inexistência de débito (R$ 

121,58), bem como indenização por danos morais no patamar sugerido de 

R$ 22.000,00. Assim, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Aliás, disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: 

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpre ressaltar que 

nesta comarca não possui Juizado da Fazenda Pública instalada, de modo 

que o Juizado Cível absorve sua competência, nos termos da resolução 

acima mencionada. Por todo o exposto, declino a competência em favor de 

um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, 

por meio de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

comarca; consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008639-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VELIANY SANTANA TUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008639-71.2018.8.11.0003. REQUERENTE: VELIANY SANTANA TUNES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Na 

espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade 

laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de 

trabalho, constatação que apenas é possível por meio da realização de 

perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da 

prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre ações judiciais 

que envolvam a concessão de benefício previdenciário. Nos termos do art. 

1º da referida recomendação “ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;”. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deva ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da presente 

demanda e comunique da perícia médica designada, bem como para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, 

que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o restabelecimento de 

auxílio previdenciário em decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça no dia 14.11.2018, às 

15:00h, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o qual está 

incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a fim de indicar o médico responsável pela realização da perícia médica. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, 

I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao 

perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. 
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Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão 

apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para a perícia. Após 

a apresentação do laudo pericial, intime-se o Requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005756-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

JOEL BECKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

se manifestar nos autos quanto aos documentos juntados pela parte 

demandada. RONDONÓPOLIS, 03 de outubro de 2018. LEONARDO ALVES 

DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15230454, considerando que o perito já foi 

individuado nos autos (Dr. Jamal Costa Abdo CRM/MT 8628) impulsiono 

estes autos com vista às partes, mediante carga, a fim de intimá-los a se 

manifestar, querendo, quanto a eventual impedimento ou suspeição deste, 

assim como indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos, no prazo de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 03 de outubro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798382 Nr: 13648-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCRDSMGL, MTDS, LAOS, CJT, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 Processo n. 13648-36.2015.811.0003

Vistos etc.,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face do COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT e OUTROS.

 A parte autora manifestou pela desistência da ação em relação aos 

coobrigados DENISE ALEX ALVES DE FREITAS, CARLOS ALBERTO 

PEREIRA, LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, CRITOVÃO JOSÉ TEIXEIRA, 

CLAUDEMIR SALMORIA e MARCO TULIO DUARTE SOARES, uma vez que 

foi oferecida garantia pelo devedor principal.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da parte autora no 

prosseguimento da lide, e em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação aos coobrigados 

DENISE ALEX ALVES DE FREITAS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, LUIZ 

ANTONIO ORTOLAN SALLES, CRITOVÃO JOSÉ TEIXEIRA, CLAUDEMIR 

SALMORIA e MARCO TULIO DUARTE SOARES, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC.

Determino o prosseguimento da execução em relação a COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, devendo se aguardar o julgamento do 

embargos do devedor em apenso.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Às providências.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734156 Nr: 14015-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento ao feito de cumprimento de 

sentença, tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, o trasladado de cópias daqueles autos 

para o feito principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818169 Nr: 2268-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMPANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Em análise aos autos, verifico que o acórdão de fls. 38/49, transitado em 

julgado, inverteu o ônus de sucumbência, nada mencionando quanto ao 

percentual e parâmetro de incidência dos honorários, razão pela qual deve 

permanecer o que foi estabelecido na sentença de fls. 26/32.

Assim, remetam-se os autos novamente ao Contador Judicial, a fim de que 

sejam refeitos os cálculos, devendo ser observados o valor da 

condenação, os índices de correção e os termos iniciais de incidência, 

conforme fixado no acórdão, e, ainda, o percentual de 10% sobre o valor 

da causa a título de verba honorária, já que não houve retificação quanto 

a esse ponto da sentença.

Juntado novo demonstrativo de débito, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 765417 Nr: 15-55.2015.811.0003

 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: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA ANDRADE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO FILHO - 

OAB:OAB/MT 3700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste ao embargante, uma vez que, de fato, a 

sentença objeto dos presentes embargos foi omissa quanto aos pontos 

acima citados. No entanto, com o julgamento de mérito, houve o 

reconhecimento quanto à legitimidade do embargante/requerido, e a 

procedência dos pedidos formulados na peça vestibular, ficando 

superadas as teses arguidas na defesa, tanto que foi dispensada a 

produção de provas, por entender o juízo existirem elementos probatórios 

suficientes para o julgamento do feito. A espécie revela o inconformismo 

do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é a 

rediscussão da matéria para obter a reforma da decisão pela via 

inadequada dos embargos de declaração, que deve ser objeto de recurso. 

Ante o exposto, conheço dos embargos, uma vez que reconheço a 

existência de omissão na sentença, mas nego-lhes provimento. 

Intimem-se. Às providências. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 64013 Nr: 229-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL PENTAGONO 

SOCIEDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Indefiro o pedido de fls. 227, uma vez que às fls. 261 há informação de 

que o referido imóvel - matrícula 11.225 - foi arrematado na Justiça do 

Trabalho.

Assim, manifeste-se o Município indicando outros bens passíveis de 

penhora e satisfação do crédito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789665 Nr: 10109-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

TERESINHA DA COSTA BARAVELLI, FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIANA SARTOR DE 

OLIVEIRA em face da decisão de fls. 65/68, que rejeitou a exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 65/68.

Aduz a embargante a existência de contradição na decisão embargada, 

sob o argumento de incorreta contagem do prazo prescricional e, também, 

quanto à data de constituição definitiva do crédito tributário.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não 

acolhimento dos embargos, fls. 77/79.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

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.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à embargante.

Na espécie, a parte embargante discorda dos prazos considerados pelo 

juízo na decisão de fls. 65/68, mais precisamente quanto à prescrição e 

constituição do crédito tributário, revelando que a sua real pretensão é a 

rediscussão da matéria, para obter a reforma da decisão pela via 

inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, as questões levantadas representam o inconformismo da 

embargante quanto à decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, razão pela qual devem ser objeto de recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Cumpra-se a decisão de fl. 68-v, itens III e IV.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734196 Nr: 14043-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento ao feito de cumprimento de 

sentença, tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, o trasladado de cópias daqueles autos 

para o feito principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 442396 Nr: 11064-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA M. MELO GASQUES SUARES-ME, 

SONIA MARTINS DE MELO GASGUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração de fls. 67/68, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736013 Nr: 15434-86.2013.811.0003

 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: IVANILDES RIBEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento ao feito de cumprimento de 

sentença, tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, o trasladado de cópias daqueles autos 

para o feito principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 84136 Nr: 19449-26.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 Vistos etc.,

Defiro os pedido de fls. 2.382/2.383.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789666 Nr: 10110-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA, TERESINHA DA COSTA BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIANA SARTOR DE 

OLIVEIRA em face da decisão de fls. 85/88, que rejeitou a exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 23/41.

Aduz a embargante a existência de contradição na decisão embargada, 

sob o argumento de incorreta contagem do prazo prescricional.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não 

acolhimento dos embargos, fls. 96/97.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

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.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à embargante.

Na espécie, a parte embargante discorda da contagem do prazo 

prescricional feita pelo juízo na decisão de fls. 85/88, reafirmando a 

ocorrência da prescrição dos créditos tributários objeto da presente ação 

executiva, revelando que a sua real pretensão é a rediscussão da matéria 

para obter a reforma da decisão pela via inadequada dos embargos de 

declaração.

Com efeito, as questões levantadas representam o inconformismo da 

embargante quanto à decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, razão pela qual devem ser objeto de recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Cumpra-se a decisão de fl. 88-, itens III e IV.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734218 Nr: 14064-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA SOUZA NUNES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento ao feito de cumprimento de 

sentença, tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, o trasladado de cópias daqueles autos 

para o feito principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741553 Nr: 3031-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERINO OLIVEIRA PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento ao feito de cumprimento de 

sentença, tendo em vista o retorno dos Embargos à Execução do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, o trasladado de cópias daqueles autos 

para o feito principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 796654 Nr: 13021-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE VALERIO SUZANO 

- OAB:7977/MT, ROBERTA VALERIO SUZANO - OAB:MT/10.377

 Vistos etc.,

Visando impor celeridade e imediata requisição de valores, intime-se a 

parte autora para informar se concorda com o cálculo apresentado pelo 

INSS, em 10 (dez) dias.

Caso haja concordância, conclusos com urgência para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 840791 Nr: 8827-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->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, MARCO TULIO 

DUARTE SOARES, CARLOS ALBERTO A. CHAVES, CRISTÓVÃO JOSÉ 

TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Apensem-se estes autos ao processo n. 10476-86.2015.811.0003 - Cód. 

790651 - diante da conexão para julgamento em conjunto.

Sobre a resposta do Embargado - fls. 83/87 - manifeste-se o Embargante, 

inclusive se pretende produzir outras provas.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 797919 Nr: 13438-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/SP 163.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do advogado da parte 
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requerente para se manifestar sobre o teor da petição de fls. 45/49 do 

INSS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27792 Nr: 5254-41.1995.811.0003

 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: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO, para devolução dos autos nº 5254-41.1995.811.0003, 

Protocolo 27792, 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.: 72178 Nr: 7135-48.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO, para devolução dos autos nº 7135-48.1998.811.0003, 

Protocolo 72178, 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.: 54945 Nr: 3595-26.1997.811.0003

 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: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO, para devolução dos autos nº 3595-26.1997.811.0003, 

Protocolo 54945, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 723878 Nr: 4876-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA E OLIVEIRA LTDA - PALACIO DOS 

MOVEIS, JURACI CAETANO DE OLIVEIRA, NILO VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VARELA E OLIVEIRA 

LTDA em face da sentença de fls. 75/77, que rejeitou a exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 39/43.

Aduz a embargante a existência de omissão na decisão embargada, sob o 

argumento de que a exceção foi rejeitada sem análise quanto à alegação 

de pagamento e documentos comprobatórios de quitação.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não 

acolhimento dos embargos, fl. 86-v.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

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.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à embargante.

Na espécie, a parte embargante discorda do fundamento exposto para a 

rejeição da exceção, revelando que a sua real pretensão é a rediscussão 

da matéria para obter a reforma da decisão pela via inadequada dos 

embargos de declaração.

Com efeito, as questões levantadas representam o inconformismo da 

embargante com o entendimento do juízo acerca do mérito da ação, razão 

pela qual devem ser objeto de recurso, mormente porque o argumento 

utilizado para a insurgência está relacionado à matéria que depende de 

dilação probatória, que, por sua vez, não é passível de discussão via 

exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Cumpram-se as determinações de fls. 77/78.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 740402 Nr: 2243-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE PAULA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAPPELLESSO 

ARAUJO BATISTELA - OAB:12772/MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720, TAIS GIOVELLI - OAB:23576/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVAN DE PAULA LIMA 

em face da decisão de fl. 111, na qual foram indeferidos os pedidos 

formulados pelo executado/embargante à fl. 109.

Em síntese, se insurge o embargante quanto ao teor da decisão que negou 

os seus pedidos.

 A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não 

acolhimento dos embargos, fls. 137/140.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

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.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste ao embargante.

Na espécie, a parte embargante discorda do teor da decisão embargada, 

revelando que a sua real pretensão é a rediscussão da matéria para obter 

a reforma do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, as questões levantadas representam o inconformismo do 

embargante com o entendimento do juízo acerca dos pedidos por ele 

formulados, razão pela qual devem ser objeto de recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto à petição de fls. 

141/143, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764413 Nr: 15525-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS 

E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368 MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARZAN 

PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 

em face da sentença de fl. 43-v, que extinguiu o processo de execução 

em virtude do pagamento.

Aduz a embargante a existência de erro de fato na sentença embargada, 

sob o argumento de que o feito não deveria ter sido extinto pela perda do 

objeto, ressaltando que o próprio ajuizamento da execução foi indevido.

 A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não 

acolhimento dos embargos, fls. 50/51.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

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.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à embargante.

Na espécie, a parte embargante discorda do fundamento pelo qual foi 

extinta a execução, sustentando que o ajuizamento da ação foi indevido, 

revelando que a sua real pretensão é a rediscussão da matéria para obter 

a reforma da decisão pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, as questões levantadas representam o inconformismo da 

embargante com o entendimento do juízo acerca do mérito da ação, razão 

pela qual devem ser objeto de recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Transitada em julgado a sentença de fl. 43-v, arquivem-se com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 330883 Nr: 2309-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, CAMILA STOFELES CECON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 16.258, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de suspensão do curso da execução, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme requerido à fl. 348-v.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que informe sobre a 

finalização do processo de compensação.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734221 Nr: 14067-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DIVINO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737234 Nr: 124-06.2014.811.0003

 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: DALVA LEILA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734734 Nr: 14487-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILSE BALSAN JURACH, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004506-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DA FONSECA INDUSTRIA DE MOVEIS - ME (EXECUTADO)

LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a pesquisa pelo sistema RENAJUD para localizar veículos em 

nome dos executados. Defiro a busca pelo sistema RENAJUD para 

localizar veículos em nome da parte executada, eis que se trata de 

ferramenta disponível ao exequente em simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer a execução. Segue anexo o protocolo e resposta 

da pesquisa efetuada pelo sistema RENAJUD, com os seguintes passos: 

1) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo pelo RENAJUD: a) 

Sendo o endereço constante nos dados do proprietário no sistema 

RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se imediatamente 

mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, intimação da parte 

ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto 

no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o mesmo constante no 
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RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência pelo Oficial de Justiça, 

intime-se a exequente para indicação do endereço correto, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, expeça-se o mandado de penhora 

e avaliação. 1.1) RENAJUD positivo com veículo alienado fiduciariamente 

Caso encontrado veículo com alienação fiduciária e inexistindo outros 

veículos suficientes para satisfação do débito, procedo a restrição à 

restrição de transferência nos veículos encontrados. Isso porque é 

possível a penhora sobre o eventual crédito da parte devedora o bem 

alienado fiduciariamente, como se vê do entendimento do egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015) Todavia, isso não significa a possibilidade de imediata 

satisfação do débito, não sendo possível a expedição de mandado de 

penhora e avaliação neste momento. 2) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se interpostos embargos à 

execução, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação, no 

prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3) RENAJUD NEGATIVO Caso a tentativa de pesquisa 

RENAJUD reste infrutífera, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 

Após: a) Decorrido o prazo sem indicação de bens, suspenda-se o feito 

por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do 

CPC. b) Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Intimação para o adv. Do réu Diomedes, Dr. Getúlio Baldoino, para que, no 

prazo legal, apresente os memoriais finais por escrito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676241 Nr: 8090-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FIRMINO RODRIGUES, VANUZA 

ALVES DA SILVA, RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado RODRIGO HENRIQUE SILVA 

DOS SANTOS.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada nestes autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681080 Nr: 12572-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BORBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681497 Nr: 12914-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELWIS CLAYTON FAHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 17 de outubro de 2018, às 16h15min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641639 Nr: 3100-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PRADA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 Vistos etc.

Conforme a certidão de fls. 108, a acusada não foi encontrada para se 

manifestar a respeito da contratação de novo advogado ou se não possui 

condições de fazê-lo, hipótese em que, conforme o respeitável despacho 
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de fls. 99, seria nomeada a Defensoria Pública para apresentar as razões 

recursais.

Assim, e tendo em vista o teor da certidão retro, considerando, no mais, o 

disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal, delibero pela imediata 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612067 Nr: 2503-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Diante da não intimação do acusado Reginaldo Vieira da Silva (fl. 137), e 

da confirmação de que reside no endereço para onde foi remetida a 

missiva destinada à sua intimação, não me resta alternativa senão 

redesignar a presente audiência para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 

13h30min.

Expeça-se nova carta precatória ao Juízo da Comarca de Campo 

Grande/MS, com a finalidade de intimar o acusado acerca da audiência 

designada. Acolho parcialmente o pleito ministerial no sentido de que seja 

realizada a intimação por hora certa do réu, nos termos do artigo 362 do 

CPP c/c art. 253 do CPC/2015, CASO O OFICIAL DE JUSTIÇA SUSPEITE DE 

OCULTAÇÃO DO ACUSADO PARA NÃO SER INTIMADO, o que deverá ser 

devidamente certificado. Solicite-se ao oficial de justiça, ainda, que 

diligencie junto ao endereço do réu, eventualmente com contato com sua 

esposa ou outro familiar, para verificar a data em que o acusado estará no 

local para ser intimado. Diligencie-se, ainda, por meio dos telefones do 

acusado, que deverão novamente constar da missiva a ser expedida. Às 

providências, com atenção quanto às determinações ora consignadas.

 Requisite-se o policial rodoviário federal Alvariano Felicio dos Santos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612067 Nr: 2503-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações acerca da precatória 

expedida nos autos à fl. 121.

No mais, dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 12 de 09 de 2018 às 13h15min.

 Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade de o juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676104 Nr: 7968-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE GOMES, MAICKON GULITI 

DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onorio Gonçalves da Silva Junior - OAB:

 Vistos etc. A princípio, em face da não localização do réu Maickon Guliti 

de Oliveira Lima neste ato, o qual, segundo certidão de fls. 165, não tem 

sido visto no endereço apontado nos autos há vários dias, DECRETO-LHE 

REVELIA, consoante artigo 367 do Código de Processo Penal brasileiro.

Diante da informação de que, não obstante o teor da certidão retro, o 

acusado residiria no endereço que ali é mencionado (mandado retro), 

determino seja tentado o cumprimento do mandado de prisão expedido nos 

autos naquele local. Às providências.

No mais, em face da expressa oposição da Defensoria Pública à 

realização desta solenidade sem a presença do acusado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16h30min.

 Saem os presentes intimados. Proceda-se às requisições e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676957 Nr: 8713-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Desse modo, em face da expressa oposição da Defensoria Pública à 

realização desta solenidade sem a presença do acusado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 14h15min.

 Saem os presentes intimados. Proceda-se às requisições e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676960 Nr: 8716-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Desse modo, em face da expressa oposição da Defensoria Pública à 

realização desta solenidade sem a presença do acusado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

 Saem os presentes intimados. Proceda-se às requisições e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679989 Nr: 11527-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE CAMPO 

GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ROSSI GULIATO - 

OAB:OAB/MS 12.613

 Vistos etc.

Diante do não comparecimento da testemunha Edson Moacir Orlato, 

devidamente intimado (fl. 15), não me resta alternativa senão redesignar o 

presente ato para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h, devendo ser 

aludida testemunha conduzida coercitivamente.

No que toca à testemunha Angilberto Francisco Vieira, remeta-se cópia da 

certidão de sua não localização ao Juízo de origem, solicitando 

deliberações quanto ao ocorrido.
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Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680114 Nr: 11654-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B

 Vistos etc.

Desse modo, diante da não condução do denunciado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15h30min.

 Requisite-se e intime-se o réu Jhonatan Júnior Costa Rodrigues.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679781 Nr: 11340-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Desse modo, diante da não condução do denunciado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15h15min.

 Requisite-se e intime-se o réu Cairo Roberto Torquato Bento

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do(a) advogado(a) constituído(a) pelo 

acusado, desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT - 5.205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679708 Nr: 11276-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELWIS CLAYTON FAHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos etc.

Desse modo, diante da não condução do denunciado, o qual não foi 

conduzido a este recinto pela escolta em face de paralisação ali havida, 

de modo a evitar alegação futura de nulidade e cerceamento de defesa, 

JULGO PREJUDICADO ESTE ATO, redesignando-o para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15h.

 Requisite-se e intime-se o réu Elwis Clayton Fahy.

Informe o Juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do(a) advogado(a) constituído(a) pelo 

acusado, desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT - 5.205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 603303 Nr: 1032-45.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 16h15min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681613 Nr: 12987-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA, DANIEL 

JUNIOR DOS SANTOS BARBOSA, LUAN SALES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 memórias dos referidos aparelhos.Assim, determino a expedição de ofício 

à autoridade policial, para que realize a extração dos dados com posterior 

envio do respectivo laudo a este juízo.ACOLHO, AINDA, A 

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL INTEGRALMENTE QUANTO ÀS 

PROVIDÊNCIAS PERTINENTES EM FACE DA ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES 

FÍSICAS SOFRIDAS PELO CUSTODIADO HALLAN KANNEDY.No mais, 

encaminhe-se urgente cópia deste feito ao Juízo da Quinta Vara Criminal 

para análise do auto de prisão em flagrante quanto ao crime de 

competência daquele Juízo, supostamente perpetrado pelo autuado LUAN 

SALES BARBOSA.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT.Traslade-se cópia desta decisão para 

os autos do inquérito correspondente e, após, arquive-se.Intime-se, 

notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679199 Nr: 10772-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DA SILVA GUIMARAES, VINICIUS 

DE CAMPOS FLORENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus WEVERTON DA 
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SILVA GUIMARÃES e VINICIUS DE CAMPOS FLORENÇO, não vislumbro 

qualquer das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.10.2018, às 18h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643160 Nr: 4478-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126

 Intimação a Advogada Gleci do Nascimento Facco- OAB/MT14.126, para a 

apresentação de resposta à acusação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679199 Nr: 10772-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DA SILVA GUIMARAES, VINICIUS 

DE CAMPOS FLORENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Portanto, com essas considerações, acrescentando ainda as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 134/135 e, ainda, verificando que 

não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da 

segregação cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS WEVERTON 

DA SILVA GUIMARÃES e VINICIUS DE CAMPOS FLORENÇO.Por fim, em 

consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o mandado de citação (fls. 

118) dos denunciados foi devidamente cumprido no dia 14.09.2018 e, 

considerando que defesa dos réus será patrocinada pela Defensoria 

Pública, remetam-se os autos àquela para apresentação de resposta à 

acusação. Cumpra-se com urgência, observando que se trata de 

processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679199 Nr: 10772-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DA SILVA GUIMARAES, VINICIUS 

DE CAMPOS FLORENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 10772-17.2018.811.0064 – Cód. 679199

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

WEVERTON DA SILVA GUIMARÃES e VINICIUS DE CAMPOS FLORENÇO 

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.

Em arremate, DEFIRO o requerimento do Ministério Público contido na cota 

retro, para tanto, oficie-se a Gerência de Criminalística de 

Rondonópolis/MT, requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado 

no ofício de fls. 11, 42 e 43-IP,

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621093 Nr: 4230-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, RODRIGO DA OCSTA RIBEIRO - OAB:15386

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifica-se que o recuperando atingiu o lapso 

temporal para progressão de regime em 27/09/2018, tendo, no 

Estabelecimento Prisional, o comportamento REGULAR e a disciplina 

REGULAR, conforme atestado carcerário encartado à fl. 649.

Assim, DESIGNO o dia 04/10/2018, às 09h00min, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime em 

favor da recuperando, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

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.: 637906 Nr: 8696-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSANDRO LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 Vistos em correição.

Acolho o pleito defensivo de fl. 485-v. Para tanto, REDESIGNO a audiência 

designada para o dia 18/10/2018 para o dia 04/10/2018, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime em 

favor da recuperando, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

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.
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 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674784 Nr: 6720-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 1. Relatório. (...) 2.1 Da alegada nulidade do auto de prisão em flagrante. 

(...) 2.2 Do recebimento a denúncia. Para o recebimento da exordial 

acusatória basta a presença de indícios de materialidade e autoria. Tais 

indícios não precisam ser robustos como os necessários à decretação da 

prisão preventiva, tampouco necessita da prova basal, elemento da 

condenação. Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a denúncia 

narra com perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, 

apresentando indício da autoria imputada ao denunciado, em especial pelo 

contido no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e 

depoimento das testemunhas. Além do mais, o denunciado foi preso em 

flagrante delito, qual tem o significado de ação evidente, incontestável, 

vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa 

leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso lhe imputado. Por sua vez, 

a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do auto de prisão 

em flagrante, fls.08, boletim de ocorrência, fls. 09/10, termo de 

depoimento, fls. 13/14 e 17, termo de exibição e apreensão, fl. 15/16, 

laudo pericial preliminar, fls. 29/31, laudo definitivo, fls. 99/101, 

comprovando que as substâncias apreendidas apontaram resultado 

positivo para a presença de cocaína e maconha. Assim, presentes as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade. 3. Dispositivo. I 

– Não conheço as ilegalidades pela defesa conforme fundamento anterior. 

II – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. 

III – Designo para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h15min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento. III – Intime-se e 

requisite-se o réu. IV – Intimem-se as testemunhas, denúncia e defesa, 

requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º). V 

– Por ora, reservo a análise do pedido de restituição para depois do 

término da instrução processual. VI – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

 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:

 I – Recebo a apelação da ré Franciele Silva Souza de fl. 66, ante a 

certificação de sua tempestiva de fl. 67, em seus legais efeitos.

II - Intime-se a Defensoria Pública pelo réu supracitado, para, em 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais.

III – Dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo, de 08 (oito) dias, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O, SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES - OAB:6738/MT, VILSON 

DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-MT

 Intimação da advogada da ré para tomar ciência da sentença de fls. 

109/110 e do deferimento do pedido de fls. 115/116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620344 Nr: 3492-34.2014.811.0064

 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): THACITO FERREIRA DE SOUZA, JOPEDRO 

SOUZA VIEIRA, ANDRE ATILIO DE CASTRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056

 Intimação dos advogados do reu de que foram expedidas Cartas 

Precatórias à comarca de Vitória/ES, Sinop, Cuiabá, Varzea Grande e 

Campo Grande para oitiva de réu e inquirição de testemunhas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 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): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, SIMONE 

LEAL DA SILVA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. (...) No caso em tela, conforme já 

explanado acima, a denunciada promovia o comércio de entorpecentes na 

residência em que morava com seus filhos, o que evidentemente colocava 

em perigo o bem estar destes. Aliás, importante mencionar a recente 

posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC de nº 

457.100/PR, em voto da ministra Laurita Vaz, que dispôs em seu 

fundamento: “No tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a 

Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se 

mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas 

ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a 

preservação do bem-estar da criança”. No caso em tela, verifica-se do 

relatório social, do Serviço Credenciado de Psicologia e Serviço Social da 

Comarca de Rondonópolis/MT, que os menores encontram-se sob os 

cuidados da avós maternos, bem cuidados, bem atendidas, adaptadas ao 

ambiente e aos familiares, demonstrando que a ré não é imprescindível 

para com os cuidados dos infantes. Ademais, os fundamentos para a 

manutenção da prisão preventiva dos autuados se mantém, de modo que 

se impõe o indeferimento das medidas pleiteadas. 3. Dispositivo. I – 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do autuado 

Raphael, bem como a conversão da prisão preventiva para prisão 

domiciliar em favor da acusada Simone, vez que não houve alteração 

fática ou jurídica que embasasse os pedidos. II – Intimem-se as defesas e 

dê-se ciência ao Ministério Público acerca desta decisão. III – Após, 

notificação dos acusados Raphael e Maurício, voltem-me os autos 

conclusos, para apreciação do recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656131 Nr: 5522-37.2017.811.0064

 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): MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Considerando que existem drogas apreendidas no presente feito, fl. 14, e 

o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 157/163, faz-se necessário 

dar uma destinação dos entorpecentes supracitados.

Diante do exposto,

 Decido:
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 I - Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas, fl. 14, 

conforme constam no laudo pericial, fls. 24/25 e após efetuadas as 

destruições e lavrado o auto circunstanciado, certificando-se neste a 

destruição total realizada, dê-se ciência ao Ministério Público.

II – Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações 

de praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670843 Nr: 3269-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO GREGÓRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POR TAIS CONSIDERAÇÕES, d.v., em consonância do parecer 

Ministerial, e com fundamento no artigo 120, do Código de Processo Penal, 

indefiro o pedido inaugural, julgando extinto o presente feito.Translade o 

feito para os autos principais, após, com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilos. 

Publique-se Registre-seIntime-seCumpra.Rondonópolis, 26 de julho de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em cumulação Legal

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667812 Nr: 784-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI VIEIRA DA SILVA, VALDOMIRO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Código: 667812

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça de fls. 403/412, conforme certidão de fls. 415, determino a imediata 

remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, 

para os fins previstos no Artigo 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650284 Nr: 10507-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HERMOGENES INOCÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 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: 10507-83.2016.811.0064 – Código 650284

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Marcos Hermogenes Inocêncio

Data e horário: terça-feira, 02 de Outubro de 2018, 15h01min.

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

 Advogado: Douglas Cristiano Alves Lopes

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, o advogado e o 

acusado. Ausentes a vítima e a testemunha.

 Vistos etc.

Considerando a ausência da vítima, embora devidamente intimada (fls. 

158), redesigno a solenidade para o dia 03/09/2019, às 15h.

Sem prejuízo, ante o teor da certidão de fls. 158, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

 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

Douglas Cristiano Alves Lopes

 Advogado

 Marcos Hermogenes Inocêncio

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633002 Nr: 4689-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDIO RODRIGUES LEAL

 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: 4689-87.2015.811.0064 – Código 633002

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Lídio Rodrigues Leal

 Data e horário: terça-feira, 02 de Outubro de 2018, 15h37min.

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

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, do acusado e a testemunha de defesa. 

Ausentes a vítima e a testemunha de acusação.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 96, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Sem prejuízo, designo audiência para o dia 14/02/2019, às 16h30min.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Izabel Teodoro da Silva.

 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
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Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

Lídio Rodrigues Leal

 Acusado

Fausto Luciano dos Santos

 Testemunha de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671218 Nr: 3604-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA FILHO - OAB:16330 MT, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA 

- OAB:23479/O

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fulcro 

no Artigo 16 da Lei 11.340/2006 e Artigo 107, inciso V, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do indiciado JULIANO 

LOURENCETTI PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, no que se 

refere aos crimes de ameaça que lhe foi imputado no presente feito. 

Outrossim, defiro o pedido de juntada de substabelecimento formulado 

pela advogada Aline Cristina de Moraes Mendonça.Por fim, defiro o prazo 

de 05 (cinco) dias para que o advogado Jaerson Cesar da Anunciação 

junte aos autos procuração outorgada pela vítima.Sentença publicada em 

audiência.As providências. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoRodrigo Fonseca CostaPromotor de JustiçaDaiane Aparecida 

MassoniVítima Jaerson Cesar da AnunciaçãoAdvogado da vítima Aline 

Cristina de Moraes Mendonça Advogada do indiciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615099 Nr: 5754-88.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Vistos etc.

Considerando as ausências das testemunhas de defesa Sirlene Cristina 

A. do Couto e Ione Rodrigues dos Santos, assim, redesigno a solenidade 

para o dia 30/01/2019, às 17h.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandados de conduções coercitivas para as 

testemunhas Sirlene Cristina A. do Couto e Ione Rodrigues dos Santos.

 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637271 Nr: 8127-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSTHARFO MURIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Intimação do advogado do acusado para que se manifeste acerca do 

endereço completo da testemunha Angélica Aparecida Vidoti, no prazo de 

(05) cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627214 Nr: 200-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALMO GONÇALVES PEREIRA FILHO

 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: 200-07.2015.811.0064 – Código 627214

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Talmo Gonçalves Pereira Filho

 Data e horário: terça-feira, 02 de Outubro de 2018, 14h31min.

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

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo e a vítima. Ausente o acusado.

 A defesa do acusado informou que a ausência do acusado na 

solenidade, não provoca prejuízo à defesa.

 Vistos etc.

Inicialmente, consigno que a defesa do acusado informou não haver 

prejuízo à defesa, ante o teor do ofício de fls. retro ( Paralisação dos 

Agentes Prisionais.

Ademais, determino que oficie-se ao CRAS – Cidade Alta, visando o 

encaminhamento da vítima para que receba os auxílios de que necessita, 

sobretudo, a condição de vulnerabilidade, sendo que o referido ofício foi 

expedido nesta data, por esta subscritora.

 Por fim, ante o teor do ofício de fls. retro, redesingo a solenidade para o 

dia 06/12/2018, às 17h10min.

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

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650714 Nr: 385-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALEXANDRE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, do acusado e a testemunha de defesa. 

Ausentes a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 116, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública.
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 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

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 613305 Nr: 3838-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19.204

 ISTO POSTO, em consonância com os pedidos de fls. 138/139 e fls. 141, 

nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso V 

c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, 

do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL 

quanto ao acusado ALEX SANDRO FERNANDES, em razão de ter ocorrido 

a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação 

ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Transitada em 

julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal 

.Outrossim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, em relação ao crime 

descrito no Artigo 148, § 1º, do Código Penal, aguarde-se a realização da 

audiência aprazada para o dia 27/02/2019, às 16h. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de Outubro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640039 Nr: 1599-37.2016.811.0064

 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: LOMDR, JOANA D'ARC MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO BUENOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, Rubson Pereira Guimarães - OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225, REINALDO MANOEL GUIMARÃES - 

OAB:20969/O

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo. E por consequência, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a redistribuição e remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, a uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de 

Alto Taquari/MT, nos termos em que estabelece o Artigo 147, I, II do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Procedam-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Às providências.Cumpra-se nos 

termos da CNGC/MT.Rondonópolis, 02 de outubro de 2018. Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639310 Nr: 978-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIAS LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 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: 978-40.2016.811.0064 – Código 639310

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Helcias Leite dos Santos

Data e horário: quarta-feira, 03 de Outubro de 2018, 15h03min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Wagner Antônio Camilo

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Parte Réu: Helcias Leite dos Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e o Defensor Público Maicom Alan 

Fraga Vendruscolo e o acusado. Ausente a vítima.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 83, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Por fim, considerando que o acusado possui Execução Penal nº 

6257-70.2017.811.0064 – Código 656892, perante o Juízo da Quarta Vara 

Criminal desta Comarca, assim oficie-se ao aludido Juízo informando o 

endereço atualizado do acusado.

 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

Wagner Antônio Camilo

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Helcias Leite dos Santos

Acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670094 Nr: 2578-28.2018.811.0064

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O, KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE 

PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por seu patrono, a comparecer na Audiência de 

Conciliação aprazada para o dia 23/10/2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636786 Nr: 7738-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 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
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Número do Processo: 7738-39.2015.811.0064 – Código 636786.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Maykon Douglas Miranda Campos

Data e horário: quarta-feira, 03 de Outubro de 2018, 14h38min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Wagner Antônio Camilo

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Wagner Antônio Camilo, Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, a vítima, e a testemunha de acusação 

Ivanete Moreira Rezende. Ausentes o acusado e as demais testemunhas.

 Vistos etc.

Considerando que o acusado não foi intimado pessoalmente (fls. 102), 

redesigno a solenidade para o dia 12/02/2019, às 15h30min.

Cumpra-se, intimando-se o acusado no endereço: Alameda das 

Orquídeas, s/nº, 9681-5844, Vila Adriana, Setor 03, Rondonópolis/MT.

 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

Wagner Antônio Camilo

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Carolina Moreira Rezende

Vítima

Adimar Rezende do Carmo

Testemunha

Ivanete Moreira Rezende

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673655 Nr: 5728-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LUIZ KONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905625 Nr: 7006-42.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVANIR JOSÉ DE MELO, RC SILVA 

TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTADORA NASCIMENTO EIRELI - ME, R 

DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 .Código nº 905625.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Edevanir José de Melo, ter efetuado o transporte 

da madeira portando documentos irregulares, não há provas que o mesmo 

tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, acolho o item “8” da cota ministerial à fls. 60-v e determino a 

exclusão Edevanir José de Melo do polo passivo da lide, procedendo às 

alterações necessárias.

2.0 - Proceda a inclusão de Ricardo Alexandre Silva no polo passivo da 

lide, na forma requerida pelo parquet à fls. 59.

3.0 - O pedido de doação liminar da madeira pleiteado no item “3” da cota 

ministerial, será analisando em momento oportuno, vez que não consta 

dos autos avaliação do produto e nem mesmo sua volumetria, não 

havendo nenhuma segurança jurídica nesta doação, pois não se sabe o 

valor do bem para futura responsabilidade do infrator e do que realmente 

será doado em quantidade, razão pela qual não se verifica medida viável e 

prudente a doação liminar do produto apreendido.

4.0 - A audiência preliminar para oferecimento da proposta de reparação 

do dano ambiental e transação penal, será oportunamente designada após 

a avaliação do produto florestal.

5.0 - Tendo em vista que à 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção 

Ambiental de Rondonópolis já procedeu o levantamento da volumetria (fls. 

53/57), expeça mandado para avaliação do produto florestal apreendido 

nestes autos, a ser cumprido pela Oficiala de Justiça deste Juízo, em 

conjunto com os policiais ambientais do núcleo de policiamento do JUVAM, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

6.0 - Intime a patrono da empresa R.C. Silva Transportes Ltda para que 

traga no prazo de 05 (cinco) dias, a certidão negativa da SEMA em 

relação ao veículo placa OPN-3852/MG.

Vindo a documentação, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905627 Nr: 7007-27.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADERALTO COMERCIO E DEPOSITO DE 

MADEIRAS LTDA, PAMPA NORTE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES 

EIRELI, PAULO ONEIDE CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 .Código nº 9905627.Vistos etc.(...)A propriedade do conjunto veicular 

está comprovada pelo documento à fls. 28. Sendo assim, a medida que se 

impõe é o deferimento do pedido formulado à fls. 19/20.Ex Positis, DEFIRO 
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o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o bem 

apreendido consistente no conjunto veicular: CAR/Caminhão Aberto, cor 

Branca, placa ISQ-9745, Renavam 00347300090, chassi nº 

9B534nb24688156079, ano 2011/2011, em favor da proprietária PAULO 

ONEIDE DA SILVA ME ou pessoa por ela autorizada, na forma da lei, 

expedindo o necessário.O pedido de doação liminar da madeira pleiteado 

no item “3” da cota ministerial, será analisando em momento oportuno, vez 

que não consta dos autos avaliação do produto, não havendo nenhuma 

segurança jurídica nesta doação, pois não se sabe o valor do bem para 

futura responsabilidade dos infratores, razão pela qual não se verifica 

medida viável e prudente a doação liminar do produto apreendido.A 

audiência preliminar para oferecimento da proposta de reparação do dano 

ambiental e transação penal, será oportunamente designada após a 

avaliação do produto florestal.Tendo em vista que à 2ª Companhia de 

Polícia Militar de Proteção Ambiental de Rondonópolis já procedeu o 

levantamento da volumetria (fls. 40/45), expeça mandado para avaliação 

do produto florestal apreendido nestes autos, a ser cumprido pela Oficiala 

de Justiça deste Juízo, em conjunto com os policiais ambientais do núcleo 

de policiamento do JUVAM, no prazo de 05 (cinco) dias.Vindo o laudo de 

avaliação, voltem-me conclusos.Ciência ao Ministério Público.Encaminhe 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302033 Nr: 9635-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADEMIR ROLIM DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 9635-84.2017.811.0015 – Código 302033

Requerente: Ademir Rolim de Moura

Vistos,

Considerando o teor da informação de fl. 28, verifico que, por um lapso, na 

decisão de fls. 23 constou o deferimento de valor diverso do pretendido 

pelo autor, razão pela qual, nesta oportunidade, promovo a retificação da 

decisão na parte final. Assim, a referida parte do decisum de fl. 23 passa 

a ter a seguinte redação:

(...)

Posto isso, DEFIRO o pedido de restituição dos valores recolhidos de R$ 

251,33 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) e R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

referentes às Guias n. 68953 e n. 68952, respectivamente, referentes aos 

valores pagos e não utilizados.

 (...)

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

 Às providências. Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012198-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE DE CONTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012198-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIVALDO JOSE DE CONTO Vistos etc. Busca e apreensão 

aviada por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Edivaldo José de Conto, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar 

o preparo da causa, a parte autora atendeu a determinação judicial nos 

Ids. 11043413, 11043438 e 11043451. A parte autora atravessou petição 

no Id. 11715168 requerendo sobrestamento do feito, e exclusão de 

eventual restrição judicial e, posteriormente – Id. 14486327 – informou que 

houve composição amigável de forma extrajudicial. Em seguida, a parte 

autora desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 10788231), 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Relatados e 

examinados. Decido e julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 
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parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial.”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Em que pese a parte autora ter requerido a desistência da 

ação com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, insta 

salientar que referido artigo não diz respeito a desistência da ação, mas 

sim, a ausência de legitimidade e interesse processual. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, 

a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer 

averbação judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – 

MT, 20 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004512-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA #{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.orgaoJulgador} 

A V .  #

{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.localizacao.endereco.enderec

oCompleto}  #{processoTrfHome. instance.numeroProcesso}  #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . i n s t a n c e . n o m e A u t o r A t i v o P r o c e s s o }  #

{processoTrfHome.instance.nomeReuProcesso} IMPULSIONAMENTO DOS 

AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente 

para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para 

que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) Certidão que se encontra(m) 

nestes autos no(s) ID(s).( 15708673 ). Sinop/MT, #{dataAtual}. Assinado 

D i g i t a l m e n t e  # { u s u a r i o L o g a d o . n o m e }  #

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006903-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EXEQUENTE)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

JANDERSON MEMORIA RAMOS (ADVOGADO(A))

 

1006903-16.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos 

do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO que se encontra(m) nestes autos 

no(s) ID(s).( 15710276 ). Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004853-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GRACIANO MOREIRA (AUTOR(A))

DANIEL GARCIA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO GOMES PESSOA (RÉU)

MARCOS GARCIA PESSOA (RÉU)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004853-17.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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) a(s) POLO ATIVO E POLO PASSIVO 

para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM 

AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos 

autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

. Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007350-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FEITOSA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PJE-1007350-04.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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) a(s) POLO ATIVO E POLO 

PASSIVO para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, 

ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA 

DE PRECLUSÃO. Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009579-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009579-97.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento da inicial, conforme 

dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. 
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Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009609-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRES SOARES (EXECUTADO)

KLEYDSON SOUZA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009609-35.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TERRAS DE 

SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA 

EXECUTADO: ADELIRES SOARES, KLEYDSON SOUZA CORREA Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento da inicial, conforme 

dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001931-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA FERNANDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO AMARAL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LEO SAUER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001931-03.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: FABIO 

AMARAL DEPRECADO: NILSON LEO SAUER Vistos etc. Instada a parte 

autora, para em 05 dias, fornecer meios ou recolher a diligência do senhor 

oficial de justiça, não o fez até o momento, mesmo tendo sido devidamente 

intimada. Portanto, ante a inércia da parte autora, com estribo no art. 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188730 Nr: 10033-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:OAB/MT 5.425-B

 Intime-se o advogado do requerido acerca da r. sentença:"Vistos etc. 

Ação de busca e apreensão avida por Banco Bradesco S/A em face de 

Edson Marcos Melozzi, ambos qualificados. Depois de marchas e 

contramarchas, enfim as partes noticiaram às p. 84/85 composição 

amistosa, a pugnar pela homologação do acordo com a consequente 

extinção do feito. É o singelo relatório. (...). 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. Dispenso as partes de pagar as custas 

processuais remanescentes, de acordo com o art. 90, § 3.º, do CPC, 

prevalecendo, no mais, a respeito, o disposto no acordo. As partes 

suportarão os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos, 

nos termos acordados. Renunciado ao prazo recursal, anote-se. Nada 

sendo requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se. P. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172103 Nr: 7261-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG, TEREZINHA 

PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intime-se o advogado dos executados acerca da seguinte decisão: 

"Vistos etc. Sem resistência da parte executada, eis que efetuou o 

pagamento relativo aos honorários advocatícios, conforme se vê do 

montante vinculado a este feito (R$ 2.689,52 – p. 579), pugnou a parte 

exequente no levantamento da quantia, conforme petição de p. 576. 

Pedido que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ. Após, preclusas as 

vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Expeça-se 

alvará. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2319-11.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONISETE BARROS, MORETTI & 

ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIMAR PASIN DE GODOY - 

OAB:OAB/PR 17.398, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARIKAWA 

- OAB:113031/SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT 3.504-A, 

Priscila Kátia Miguel Fakine - OAB:OAB/MT 13.706-O

 Isto posto, admitidos os presentes e tempestivos embargos aclaratórios, 

posto que também preenchidos os demais pressupostos recursais. 

Provejo-os, a julgá-los procedentes, de modo a sanar a omissão referida, 

inexistente contradição. Contudo sem qualquer modificação no comando 

da decisão objurgada (p. 790), a prevalecer a cobiçada penhora 

pretendida pela parte exequente, que, pior sinal, não resultou em nada, 

relativamente ao CNPJ da filial da pessoa jurídica executada. Assim, neste 

prisma, analisada a oferta de bens à penhora feita pela parte executada, 

relegada por enquanto pela parte exequente, que preferiu insistir na 

penhora de dinheiro, conforme realçado, desta feita em CNPJ que indicou 

como da matriz da empresa. Prerrogativa que lhe assiste, estando na 

ordem preferencial da gradação legal.Neste viés, defiro a nova pesquisa 

de dinheiro em espécie, via on-line pelo sistema BACENJUD. Proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, em nome da parte executada Companhia de Tecidos Norte de 

Minas – Coteminas, CNPJ: 22.677.520/0001-76, até o limite do crédito em 

execução.Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em 

que deverá ser logo liberada), determino seja transferida imediatamente 

para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este 

processo.Neste caso, intimem-se as partes, inclusive facultando à 
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executada, acerca da constrição porventura realizada, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, § 11.º, 

do aludido Codex.Caso a parte executada não se insurja no referido prazo 

legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 

05 dias, apresentar conta bancária visando o respectivo pagamento por 

meio de alvará judicial a ser expedido, respeitadas as devidas 

comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

(,,,).Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 27 de setembro de 2018.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160111 Nr: 7461-15.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISANGELA PASSARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ex positis, desconsidero todos os cálculos feitos pela contadoria judicial, 

com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, e julgo procedente, 

em parte, a impugnação em tela ao cumprimento de sentença, a determinar 

que seja considerado para a realização dos cálculos, desde o início, o 

seguinte:1) Danos morais: correção monetária e juros moratórios a partir 

do arbitramento em 09/04/2014, nos parâmetros delineados. 2) Danos 

matérias ou repetição do indébito: correção monetária a partir do 

desembolso (25/02/2011) e juros moratórios a partir da citação 

(30/08/2011).3) Astreintes calculadas em R$ 15.000,00, básicas para 

18/08/2015, a partir de quando sofrerá correção monetária e juros de 

mora nos parâmetros traçados.4) honorários advocatícios, sem percalços, 

na forma suso estabelecida.Preclusas as vias recursais, intime-se a parte 

exequente para apresentar o cálculo da maneira acima determinada no 

prazo de 05 dias. Com o aporte do cálculo, abra-se vistas à parte 

executada para manifestar-se no mesmo lapso temporal, valendo seu 

silêncio como concordância. Se nada for reclamado ou as partes 

concordarem com os cálculos e valores depositados, expeça-se alvará 

em favor da parte exequente, na conta por ela indicada, obedecidos os 

prazos e demais exigências do Provimento n.° 68/2018 do CNJ.Se tiver 

diferença, a restituir ou a depositar, que seja completada pela parte 

executada em 05 dias e levantada pela parte exequente, ou simplesmente, 

se a restituir, levantada por aquela, tudo mediante expedição dos alvarás 

respectivos, concluindo o cumprimento de sentença. Se tiver 

discordância, conclusos. Intimem-se.Cumpra-se.Sinop - MT, 02 de outubro 

de 2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 2622-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARCIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO FIAT S/A, TROPICAL COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Intime-se o (a)advogado (a) do requerido acerca da seguinte decisão: 

"Vistos etc. Sem resistência da parte contrária, insistiu a exequente no 

levantamento da quantia penhorada, conforme petição de p. 181. Pedido 

que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ. No mais, prossiga a 

exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que for de direito, 

cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação da dívida 

e consequente extinção do processo pelo pagamento, de acordo com o 

art. 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115284 Nr: 7979-73.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

VEICULOS LTDA, JOSÉ CHIRO SHIRAIWA

 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:

 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 à p. 136. Anote-se para fins das intimações de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 28 de setembro de 2018.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264664 Nr: 6327-74.2016.811.0015

 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: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 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, 

apenas, dos veículos porventura encontrados, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita a restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-os a este processo, com vistas à 

parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

 Intime-se a parte executada da constrição acaso realizada, para que, 

querendo, ofereça impugnação respectiva no prazo de 15 dias, a teor do 

art. 525, § 11, do CPC.

Após, cumpridas as diligencias retro, se negativas, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, ciente de que sua inércia implicará no arquivamento do 

processo, com perspectiva de oportuno ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 28 de setembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265052 Nr: 6554-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR PICHOK, NARCIZO ANTONIO 

PEDRUZZI, ALCIONE MARIA PEDRUZZI, NAVIL PICHOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sinop – MT, 26 de setembro de 2018.Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188730 Nr: 10033-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:OAB/MT 5.425-B

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

procuração com poderes para “transigir” ao advogado Dr. Thiago de 

Siqueira Batista Macedo, sob pena de não homologação do acordo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225253 Nr: 2903-58.2015.811.0015

 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: OTILIO RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S/A, LFG SINOP (NÚCLEO DE CURSOS SINOP 

LTDA-ME)extinta DOF ESCOLA PREPARATÓRIA PARA 

CONCURSOS,PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRIK CAMARGO NEVES - 

OAB:SP/156.541, SERGIO SELEGHINI JUNIOR - OAB:SP/144.709

 Vistos etc.

O instrumento de mandato válido é pressuposto processual de 

constituição e existência da relação jurídica processual (arts. 104, 320, 

321, 485, inciso IV, do CPC). Pode ser sanado a qualquer momento, assim 

que detectado o defeito.

De todo modo, é assente na jurisprudência que a fotocópia do instrumento 

de mandato é suficiente para evidenciar a outorga dos poderes, uma vez 

que os atos praticado por advogado possui presunção juris tatum de 

veracidade. O que é extensivo à documentação por ele produzida, 

inclusive fotocópias.

A assinatura questionada, que alcançaria o ato de substabelecimento, 

apesar de não ser recomendável, o copiar/colar, segundo denunciado 

pela parte adversa, não significa falsidade, não traduzindo sua automática 

invalidade.

Processo que embaraça por atitude tida por relaxada, a ser evitada pelas 

partes, não havendo norma que autorize essa forma de firmar 

documentos, levando a questionamento que afetam a celeridade 

processual e a razoável duração do processo.

 Assim, esclareça a parte requerida essa incongruência levantada, 

confirmando ou não a firma do procurador, a regularizar o pressuposto 

processual questionado, em 05 dias, sobretudo assinando de próprio 

punho os instrumentos de mandato e substabelecimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 03 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98396 Nr: 5429-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

Avaliação do Bem Penhorado, localizado NO NÚCLEO COLONIAL RIO 

FERRO, no Município de Sinop/MT, 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 DA PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o Preparo das Cartas Precatórias a serem expedidas às Comarca 

de Vera/MT e Terra Nova do Norte/MT, para Avaliação dos Beis Imóveis 

Penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228359 Nr: 4629-67.2015.811.0015

 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: CIONARA ZANOTO DAS NEVES NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO ANTONIO BERTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da Carta de Citação devolvida com as 

alíneas "MUDOU-SE", (encaminhada a dois endereços)e se for o caso 

indique novo endereço bem como recolha a diligência para a expedição de 

Mandado de Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256002 Nr: 1522-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI MASIERO POZZOBON, WILSON 

ROQUE POZZOBON, ALEXANDER POZZOBON, WDP ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANÇA 

- OAB:RJ-163.989, MARCELO LOPES - OAB:160.896-A-SP, RODRIGO 
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COGO - OAB:164.620-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

Reconhecida à p. 280/285 a incompetência deste juízo para presidir e 

decidir a causa, acolhendo exceção respectiva, declinando a competência 

em favor do juízo da Comarca de São Paulo/SP.

 Desta decisão houve embargos declaratórios, rejeitados, conforme r. 

decisão de p. 501/508. Aviada apelação, a douta juíza que presidiu o feito 

a inadmitiu, posto que, com base no principio da singularidade, o recurso 

estava incorreto. O que gerou os embargos de declaração de p. 801/811.

 Porém, antes de serem apreciados adveio a h. decisão de p. 884/887, 

julgando procedente reclamação formulada pelo requerido Wilson Roque 

Pozzobom, de modo a cassar a decisão de primeiro grau que inadmitiu o 

recurso e a determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Após o processamento, em decisão monocrática, o recurso de apelação 

não foi conhecido. Vide h. decisão de p. 919/922, que também foi 

desafiada por embargos declaratórios de p. 926/929, do mesmo modo, 

conforme h. decisão de p. 976/977, depois de noticiado acordo entre as 

partes, inclusive com suspensão do processo por razoável período.

Fato, é que o processo retornou a este juízo por determinação da 

instância superior, prevalecendo, destarte, a r. decisão que julgou 

procedente a exceção, declinando a competência em favor da Comarca 

de São Paulo/SP (p. 280/285).

 Isto posto, em cumprimento a r. decisão citada e as posteriores no mesmo 

sentido, determino a baixa, com as anotações devidas, e a remessa dos 

autos à Comarca de São Paulo/SP, para os fins devidos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sinop - MT, 02 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86233 Nr: 3663-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. PINTO TRANSPORTES LTDA - EPP, JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO, KARINE ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10393, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, em razão de localização de endereço da 

executada Karine Zanotto naquela Comarca, ou no mesmo prazo, 

manifeste informando outros possíveis endereços em nome de todos os 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91579 Nr: 8926-98.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. RODRIGUES ME, JOSÉ RIBEIRO VIANA, 

DILCEU ANTONIO DAL BOSCO, MARIA JOSE DO CARMO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO EXEQUENDO para que 

possamos expedir a Carta Precatória para citação dos exceutados que 

ainda não foram citados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97657 Nr: 4684-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAVI MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença entre a parte credora Renavi Monitoramento de 

Veículos e a parte devedora Tim Celular S/A., qualificadas, em que, 

instada, esta depositou judicialmente R$ 4.380,50, conforme petição e 

comprovante de p. 267/268.

A parte exequente concordou com a quantia depositada, requerendo seu 

levantamento mediante alvará, a ser depositado em indicada conta 

bancária na petição de p. 272.

Relatados e examinados.

 Decido.

Com efeito, está comprovado o depósito judicial de p. 268, no montante 

mencionado, exigido pela parte exequente, já corrigido e com juros, que se 

apresenta condizente com o estabelecido no título judicial.

A parte exequente, ao requerer o levantamento, concordou com a quantia 

depositada, anuindo expressamente com o adimplemento, sem ressalvas, 

a indicar o encerramento do cumprimento de sentença.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513, caput, e 771, caput, também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

arbitrados, por conta da executada, já liquidados.

 Determino o levantamento dos valores depositados em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 272, respeitadas as devidas 

comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

Defiro o pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos 

advogados citados na petição de p. 267, em parte, valendo em nome de 

qualquer deles e não necessariamente de ambos, conforme a folgaz 

intenção de que os dois sejam obrigatoriamente intimados, pois basta que 

seja efetivada em nome de um deles.

 Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. I. C.

Sinop - MT, 02 de outubro 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2125 Nr: 501-97.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPADEL MADEIRAS LTDA, SÉRGIO LUIZ 

BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO da PARTE EXEQUENTE para manifestar nos autos requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, prosseguindo com 

a execução, uma vez que a Parte executada, devidamente intimada, não 

indicou bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 182728 Nr: 3706-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB-M, CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:, 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, 

apenas, dos veículos porventura encontrados, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita a restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-os a este processo, com vistas à 

parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

 Intime-se a parte executada da constrição acaso realizada, para que, 

querendo, ofereça impugnação respectiva no prazo de 15 dias, a teor do 

art. 525, § 11, do CPC.

Após, cumpridas as diligencias retro, se negativas, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, ciente de que sua inércia implicará no arquivamento do 

processo, com perspectiva de oportuno ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 01 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118907 Nr: 11198-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDC-M-KMC, KFD

 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:

 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.Intime-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 28 de 

setembro de 2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 6159-87.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTO RAMÃO FERNANDES ROCHA, 

KATIUCIA POLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 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, 

apenas, dos veículos porventura encontrados, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita a restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-os a este processo, com vistas à 

parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

 Intime-se a parte executada da constrição acaso realizada, para que, 

querendo, ofereça impugnação respectiva no prazo de 15 dias, a teor do 

art. 525, § 11, do CPC.

Após, cumpridas as diligencias retro, se negativas, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, ciente de que sua inércia implicará no arquivamento do 

processo, com perspectiva de oportuno ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 01 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 9723-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA DIAS, SELVINO PEREIRA DA 

SILVA, VILMAR MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc. A preliminar arguida, de ilegitimidade ativa, além de capenga e 

confusa confunde-se intrinsicamente com o mérito naquilo que é possível 

compreender, quiçá não o sendo propriamente. Pela teoria da asserção, 

admitida pelo nosso ordenamento jurídico, as condições da ação devem 

ser aferidas no contexto da peça inicial, em vista daquilo que foi exposto. 

Nesse passo, se o embargante alega ser o possuidor da área disputada e 

não havendo prova cabal em contrário, para fins de admissibilidade da 

ação, ostenta ele a legitimidade necessária para acionar a parte 

embargada. Se tem razão ou não, se é grileiro por trás de capangas, 

mandante de crime, se tem insaciável avidez por terras etc., só a análise 

meritória definirá em momento oportuno. Daí porque afirmar que a 

preliminar imiscui-se no meritum causae. Importa que aparentemente, 

segundo a tese, o embargante se diz possuidor da área, até encadeando 

cadeia sucessória, a delinear sua legitimidade ativa. Não custa ressaltar 

que apenas a manifesta ilegitimidade (CPC, art. 330, inciso II) de parte é 

possível reconhecer de plano. E, conforme já anotado, não há como 

extrair essa circunstância manifesta. [...] De ressalvar a possibilidade 

subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 4.º do aludido 

dispositivo de Lei. Assim, designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 15:00 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 4662-09.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E BONATO LTDA. - METALTEC, 

APARECIDA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO SANTA 

ROSA - OAB:MT - 9.568-A, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT
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 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, informe os endereços dos Executados para que possamos 

expedir o Mandado de Penhora e Avaliação, bem como apresente Planilha 

atualizada do débito.

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado NO BAIRRO A SER INDICADO 

PELA PARTE EXEQUENTE, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129915 Nr: 9130-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

 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: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 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 da execução, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.Defiro, no mais, a juntada de 

substabelecimento de p. 201. Anote-se para fins das intimações de estilo, 

respeitando-se as intimações requeridas. Ressalvado apenas que serão 

tidas como válidas mesmo que em nome de apenas um dos patronos 

indicados.Intimem-se.Cumpra-se.Sinop - MT, 01 de outubro de 2018.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169260 Nr: 4221-81.2012.811.0015

 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: MARCELO ROSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MATHIAS, SELVINO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Vistos etc. O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 13:30 

horas, a ser conduzida por este subscritor. Intimem-se as partes e seus 

respectivos procuradores. O requerido Vilmar Mathias deverá ser citado 

por carta precatória, pelo que desde já defiro o pedido de p. 365. 

Expeça-se a missiva, com prazo de 30 dias. Se infrutífera a diligência, 

proceda-se sua citação por edital, conforme já requerido e deferido, com 

prazo de 20 dias, agilizando-se para que tudo esteja cumprido em tempo. 

Tanto que marcada a audiência com prazo considerável justamente a 

propiciar esse curso dos atos encadeados necessários. Indefiro o pedido 

de p. 337/338. Não é caso de suspender este processo pelo manuseio 

dos embargos de terceiro apensos, nos quais restou indeferida a tutela 

antecipada pretendida, quando foi consignado que não seria suspenso 

este feito. Conforme disposto no art. 678 do Código de Processo Civil em 

vigor, que tinha orientação pretoriana no mesmo sentido, advindo do art. 

1.052 do CPC revogado, quando demonstrado pelo embargante o domínio 

ou a posse do bem penhorado, a suspensão das medidas constritivas é 

medida que se impõe. Não efetivada essa demonstração, não tem sentido 

suspender automaticamente o processo principal. Inteligência do revogado 

art. 1.052 do CPC/1973 e art. 678 do atual Código de Ritos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009602-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009602-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 

Vistos etc. De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a 

este juízo, visto que se trata de matéria que é de competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, inclusive com petição 

inicial endereçada para essa Vara e não para esta. A parte autora, na 

hora de distribuir a ação, termina trabalhando contra si própria com essa 

desidiosa atitude, em desleixo que lhe prejudica, sobretudo pela 

morosidade que lhe acarreta. De todo modo, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio para presidir e julgar a causa é uma imposição 

legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito para lá 

redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as anotações e 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009692-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 509 de 664



GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TBT DISTRIBUIDORA EIRELI (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009692-51.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, TBT DISTRIBUIDORA EIRELI Vistos etc. De ver que o 

presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que se 

trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, inclusive com petição inicial endereçada para essa 

Vara e não para esta. A parte autora, na hora de distribuir a ação, termina 

trabalhando contra si própria com essa desidiosa atitude, em desleixo que 

lhe prejudica, sobretudo pela morosidade que lhe acarreta. De todo modo, 

não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está 

afeta à referida vara especializada, o declínio para presidir e julgar a 

causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol 

da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar 

seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009695-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (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))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

T C A FARMA COMERCIO LTDA (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009695-06.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, T C A FARMA COMERCIO LTDA Vistos etc. De ver que 

o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que se 

trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, inclusive com petição inicial endereçada para essa 

Vara e não para esta. A parte autora, na hora de distribuir a ação, termina 

trabalhando contra si própria com essa desidiosa atitude, em desleixo que 

lhe prejudica, sobretudo pela morosidade que lhe acarreta. De todo modo, 

não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está 

afeta à referida vara especializada, o declínio para presidir e julgar a 

causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol 

da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar 

seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009601-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009601-58.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME Vistos etc. De ver 

que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que 

se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, inclusive com petição inicial endereçada 

para essa Vara e não para esta. A parte autora, na hora de distribuir a 

ação, termina trabalhando contra si própria com essa desidiosa atitude, em 

desleixo que lhe prejudica, sobretudo pela morosidade que lhe acarreta. 

De todo modo, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à 

baila está afeta à referida vara especializada, o declínio para presidir e 

julgar a causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência 

em prol da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a 

determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa 

devida, feitas as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011913-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUNIOR SANTOS GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011913-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MIGUEL JUNIOR 

SANTOS GUEDES Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Miguel Junior 

Santos Guedes, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar a notificação 

válida da parte requerida, a parte requerente atendeu a determinação 

judicial nos Ids. 11344122, 11344127 e 11344136. Concedida a medida 

liminar pretendida pela r. decisão de Id. 12622256, que determinou a busca 

e apreensão do bem. Ordem cumprida. Veículo entregue em mãos do 

representante da parte autora, Sr. Donizete Rodrigues, conforme 

certificado no Id. 13233735. Em seguida, a parte autora desistiu da ação 

requerendo a extinção do feito (Id. 10788231), com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Informou que as partes transigiram 

extrajudicialmente, requerendo baixa de eventual restrição judicial no 

prontuário do veículo objeto da lide. Relatados e examinados. Decido e 

julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 12622256. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no 

órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa 

de constrição. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – MT, 03 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008842-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOCATELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008842-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONARDO LOCATELLI 

Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Leonardo Locatelli, ambos qualificados, 

com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial 

para comprovar o preparo da causa, a parte autora atendeu a 

determinação judicial no Id. 14287665. Em seguida, a parte autora desistiu 

da ação requerendo a extinção do feito (Id. 10788231), com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, requerendo a baixa de 

eventual restrição judicial no prontuário do veículo objeto da lide. Relatados 

e examinados. Decido e julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 

de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, 

nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. 

Semcondenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. Sinop – MT, 03 de outubro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MEINERZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000089-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: BEATRIZ MEINERZ 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – 

Sicredi Celeiro do MT em face de Beatriz Meinerz, ambas qualificadas, 

vindo a parte exequente, após acordo homologado (Id. 4602225), informar 

no Id. 14075276 que houve o seu cumprimento integral. Relatados e 

examinados. Decido. As partes entabularam acordo no Id. 4558218, 

requerendo sua homologação e suspensão do processo até total 

quitação. Acordo homologado no Id. 4602225. Decorrido o prazo acertado, 

a parte exequente peticionou no Id. 14075276, a informar o seu 

cumprimento integral. Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do 

processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há constrições 

ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. 

Sem pendências. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a 

execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo 

Civil. Custas e as despesas processuais por conta da parte executada, 

conforme acordado. Cada parte arcará com os honorários advocatícios do 

seu patrono, conforme disposição do acordo. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C. Sinop - MT, 03 de outubro 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003404-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

SUELLEN CAROLINE HECK FERRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003404-58.2016.8.11.0015. AUTOR(A): SUELLEN 

CAROLINE HECK FERRUDA RÉU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Suellen Caroline Heck Ferruda em face de SPE – Atalaia 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e AM3 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., todas qualificadas, vindo a parte requerente, após acordo 

homologado (Id.12762161), informar no Id. 13759629 que houve o seu 

cumprimento integral. Relatados e examinados. Decido. As partes 

entabularam acordo, conforme termo de audiência de Id. 9041983, 

requerendo sua homologação e suspensão do processo até total 

quitação. Acordo homologado no Id.12762161. Decorrido o prazo 

acertado, a parte requerente peticionou no Id. 13759629, a informar o seu 

cumprimento integral. Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do 

processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há constrições 

ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. 

Sem pendências. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a 

execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Por outro lado, às custas 

originárias, em si, correrão por conta da parte requerente, conforme 

pactuado, ficando suspensas, por cinco anos, quando prescreverá, se 

até lá não ficar demonstrada ter ela condições de adimpli-las, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios do seu patrono, conforme disposição do acordo. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 03 de outubro 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006948-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI (ADVOGADO(A))

VALDIR SCHLICKMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR JOSE BIOLCHI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006948-20.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR 

SCHLICKMANN RÉU: ITACIR JOSE BIOLCHI Vistos etc. Ação monitória, 

proposta pela Valdir Schickmann em face de Itacir José Biolchi, ambos 

qualificados. Após idas e vindas, não integrada a lide, a parte requerente, 

no Id. 13976661, atravessou petição desistindo da ação. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 511 de 664



a concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de contenciosidade. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. 

I. C. Sinop - MT, 02 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009360-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON GUILHERME SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009360-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. REQUERIDO: ADEMILTON GUILHERME SANTOS Vistos etc. 

Banco GMAC S/A. ingressou com ação de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente em face de Ademilton Guilherme Santos, ambos 

qualificados, em virtude de inadimplemento de obrigação do mutuário. 

Mútuo garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da 

cópia inclusa do instrumento contratual, anexado no Id. 9288099, 

incorrendo em mora, conforme protesto do título de Id. 9288111. Pleiteado 

a expedição de mandado de busca e apreensão liminarmente; a citação da 

parte requerida; e a procedência da demanda, para confirmar a liminar 

definitivamente e consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem 

em questão, com a condenação da parte requerida nas verbas de 

sucumbência e a exclusão da responsabilidade da parte requerente 

quanto ao pagamento de multas porventura existentes sobre o bem no 

tempo em que esteve em posse da parte requerida, devendo esta ser 

responsável por elas (Id. 9288093). Atribuído à causa o valor de R$ 

20.064,80, retificado no petitório de Id. 11194938, para R$ 22.756,95, 

instruída com os documentos de Id. 9288097, Id. 9288099, Id. 9288101, Id. 

9288104, Id. 9288106 e Id. 928811. Liminar deferida pela r. decisão de Id. 

12988902. Ordem cumprida, conforme auto de busca e apreensão de Id. 

13210252, ocasião em que a parte requerida foi devidamente citada, 

conforme certidão de Id. 13210258. Não houve purga da mora e tampouco 

contestação (p. 13907388). Nesse ínterim, a parte requerente postulou o 

julgamento antecipado da lide (Id. 13541511), bem como a baixa da 

restrição judicial sobre o veículo. Relatados e examinados. Fundamento e 

julgo. É plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, a 

teor do que dispõe o art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 

Revelia da parte requerida, que desde logo deve ser reconhecida. 

Ademais, sendo relativos os seus efeitos, o tema em questão é 

eminentemente de direito, o que dispensa dilação probatória, sendo a 

matéria de fato suficientemente embasada na prova documental, a 

dispensar dilação probatória. Verificado o inadimplemento, está a parte 

requerente legitimada a postular a restituição do bem oferecido em 

garantia, com vistas à consolidação da posse e de sua propriedade, até 

então havida como resolúvel. Calha assentar que nas ações de busca e 

apreensão fundadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária, a 

mora opera-se ex re, ocorrendo independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, uma vez que decorre do 

simples vencimento do prazo para pagamento. Apenas sua notificação 

prévia é exigida pela Lei. Referida mora pode ser comprovada com a 

entrega no endereço declinado no contrato de singela carta emitida pela 

própria credora-fiduciária, encaminhada pela via postal; por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; 

ou pelo protesto do título, facultado ao credor, conforme preconizado pelo 

art. 2.º. § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Reza o § 2.º do art. 2.º do 

Decreto-Lei n.º 911/1969: “§ 2o 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”. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2.º do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, que poderá ser concedida liminarmente e até 

mesmo apreciada em plantão judiciário. Dicção do art. 3.º, do mesmo 

Decreto-Lei. É a inteligência da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”. De antemão, calha frisar que 

o Tabelião possui fé pública conferida pelo art. 3º da Lei n.° 8.935/1994, 

sendo os atos por ele praticados considerados autênticos, salvo prova em 

contrário. Desse modo, demonstrado que a notificação extrajudicial foi 

enviada pela parte requerente em dois momentos distintos, via do Id. 

9288106 e Id. 9288104, retornando com a informação “ausente” e “sem 

entrega domiciliar”. O que ensejou a constituição da mora via protesto (Id. 

9288111), informado pelo senhor Tabelião que foi diligenciado via correios 

no endereço constate da cópia do contrato, nos dias 01/06/2017, às 14:55 

horas, 22/06/2017, às 08:10 horas, e 02/06/2017, às 11:45 horas, 

retornando as correspondência com o motivo “ausente”, o que deu causa 

a constituição da mora por meio do protesto editalício sob n.º 2300/2017. 

Portanto resta comprovada a mora do devedor nos regulares termos da 

Lei, uma vez que diligenciado inúmeras vezes no endereço constante do 

contrato pelo próprio autor, via AR, e pelo senhor Tabelião, também por 

AR, a demostrar que foram esgotados os meio para encontrar 

pessoalmente o devedor, sendo admissível o protesto editalício. A 

propósito, colaciono os seguintes julgados, com destaques: “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. VIA RESIDUAL. VALOR DA CAUSA. 

EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

1. O artigo 3º, caput, do Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o 

ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão de veículo à comprovação 

da devida constituição em mora do devedor. 2. A mora deve ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a 

assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no 

endereço constante do instrumento contratual. 3. Em Ação de Busca e 

Apreensão de bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora do 

devedor é requisito essencial (Súmula 72 do STJ). 4. Impõe-se a extinção 

do processo sem resolução de mérito no caso de descumprimento da 

decisão que determina a Emenda a Inicial. 5. Recurso conhecido e não 

provido”. (TJ-DF-07118200420178070003-0711820-04.2017.8.07.0003, 

Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/08/2018, 8ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018); 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO-DESPROVIDO. 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. 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, uma vez que o 

devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora 

(STJAgRgnoAREsp520179/RS). A prova da entrega da carta registrada 

(expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio 

do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua 

constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e 

apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua 

notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS)”. (Ap 3850/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018); 

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM 

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias 

que, veiculadas no Recurso Especial e dirimidas na decisão agravada, não 

são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da 

orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, 

em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e 

documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a 

notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno 

desprovido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-EDcl-AREsp 792.444; 

Proc. 2015/0252188-0; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 

03/05/2018; DJE 11/05/2018; pág. 1124); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. PROTESTO MEDIANTE CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO 

DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 3O DO DECRETO-LEI Nº 911/69 

PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. (Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/14). 2) A agravante cumpriu os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, quais sejam, a celebração entre as partes de Cédula de Crédito 

Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor, 

comprovação da mora, mediante protesto do título realizada em Cartório, 

com intimação do devedor por edital após tentativa de localização e 

planilha atualizada do débito. 3) Recurso conhecido e provido para, 

reformando a r. Sentença, determinar a busca e apreensão do objeto do 

contrato entabulado”. (TJ-ES; AI 0002154-29.2018.8.08.0012; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 

17/04/2018; DJES 30/04/2018). Nessa conjuntura, a mora da parte 

devedora está suficientemente comprovada (Id. 9288111), assim como a 

restrição em garantia imposta sobre o bem no instrumento contratual, bem 

este perfeitamente individualizado, suficientemente descrito no pacto. O 

que autorizou a liminar. Não modificado esse panorama, senão reforçado 

pelo silêncio revelador da parte requerida, que deixou transcorrer o prazo 

de resposta ou de purga da mora, certificado na certidão de Id. 13907388, 

mesmo depois de ter sido o bem apreendido em seu desfavor, entregue à 

parte requerente, do que foi citada e intimada para purgar a mora, se 

quisesse, em 05 dias, ou apresentar defesa. No entanto, quedou-se 

inerte, a atrair para si os efeitos da revelia, que, apesar de relativos, 

tornaram verazes os fatos articulados e não invectivados, dada a 

plausibilidade documental. Apreendido o bem alienado fiduciariamente, 

conforme os termos do contrato de mútuo, e seu registro no órgão de 

trânsito respectivo; e não purgada a mora, a teor do disposto no § 2.º do 

art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio legal, resta consolidada 

a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem descrito no auto de 

busca e apreensão de Id. 13210252 em favor do credor fiduciário. In casu, 

à parte requerente, a teor do disposto § 1.º do mesmo dispositivo legal 

acima assinalado. Calha assentar que cabe às repartições públicas 

competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre 

apenas do ônus da propriedade fiduciária, conforme autorizado pelo § 1.º 

do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado ou 

responsável contratualmente. Eventuais multas, tributos e quaisquer 

outros encargos ou ônus acompanham o bem automotor e são, por isso, 

obrigação propter rem, de responsabilidade de quem o detém. Por isso é 

risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre o veículo, 

tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação a ele vinculada 

umbilicalmente. Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da 

parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilégio não 

previsto em Lei, que leva, em última análise, a sonegação fiscal. A Lei de 

alienação fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao 

credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Sendo 

assim, torna-se imperativo reconhecer a procedência da presente ação, 

com a condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais, 

ressalvada a questão das multas, tributos e outros encargos acima 

referidos, que acompanham o veículo. Sem prejuízo do resultado desta 

causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o disposto no § 4.º do 

art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua parte final, no sentido 

de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo porventura apurado, 

depois de vendido o bem, liquidado o crédito e glosadas as despesas 

inerentes. Não há restrições ou bloqueios judiciais, razão pela qual fica 

prejudicada a postulação respectiva. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, 

§ 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente a pretensão, em parte, para declarar consolidada a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

ora autor, cumprindo o explicitado no parágrafo anterior, confirmando a 

liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 82, 84 

e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o 

pleito de exclusão da responsabilidade sobre eventuais multas existente 

sobre o bem, ainda que anterior a consolidação da propriedade, uma vez 

que se trata de obrigação propter rem, sendo da responsabilidade de 

quem detém o bem custeá-las. Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012395-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO (EXECUTADO)

VILSON FERNANDES DE MELO (EXECUTADO)

ELAD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012395-86.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: ELAD SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, VILSON FERNANDES DE MELO, PATRICIA 

APARECIDA NERVO DE MELO Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A. em face de Elad Serviços 

Administrativos Ltda., Vilson Fernandes de Melo e Patricia Aparecida 

Nervo de Melo, todos qualificados. Entre um ato e outro, não integrada a 

lide, a parte exequente, no Id. 13825191, atravessou petição requerendo a 

desistência da ação. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação ou embargos 

conforme o caso. Se não tiver contestado a lide ou apresentado 

embargos, conforme o caso, independe de sua anuência. Inteligência dos 

§§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. No caso de execução, basta o silêncio da 

parte executada, se citada. O que nem ocorreu neste caso. A desistência 

da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos 

efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: 

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. A parte exequente 

pode desistir de toda ou de apenas alguma medida da execução. Se 

desistir, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem 

apenas sobre questões processuais, assumindo o desistente as custas 

judiciais e os honorários advocatícios da parte adversa. Se as questões 

levantadas versarem sobre direito material, a desistência exigirá a 

concordância do impugnante ou do embargante. Eis a dicção do art. 775 

do CPC: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a 
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execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na 

desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a 

impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante”. Como insta, não há 

impugnação ou embargos aviados. A parte executada nem chegou a ser 

citada. Portanto, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, com fundamento nos arts. 485, inciso VIII, incidente à espécie 

por força do art. 771, parágrafo único, e 775, caput, parágrafo único e 

seus incisos, todos do mesmo Codex Adjetivo. Condeno a parte 

exequente a pagar custas e as despesas processuais. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000460-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000460-15.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: OSWALDO JOSE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, 

tendo como parte exequente Banco Bradesco S/A. e como parte 

executada Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior, ambos qualificados. 

As partes noticiaram no Id. 14672565 que se compuseram, a postular a 

consequente extinção do processo. Relatados e examinados. Decido. 

Acordo entre pessoas 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, 

transcrevendo-se o primeiro: “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). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Acordo, 

cumprido. Logo, quitada integralmente a obrigação, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, equacionada a lide de 

forma amistosa e definidas as condições, homologo o acordo travado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta. Custas e as 

despesas processuais por conta da parte executado, bem como 

honorários advocatícios, conforme disposição do acordo. 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, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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JIANCARLO LEOBET (EXECUTADO)

NL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FRANCISCO NISSOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001945-21.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: NL COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, FRANCISCO NISSOLA, JIANCARLO 

LEOBET Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, tendo como 

parte exequente Banco Bradesco Cartões S/A. e como parte executada 

NL Comércio de Materiais para Construção Ltda. – ME, Francisco Nissola e 

Jiancarlo Leobet, ambos qualificados. As partes noticiaram no Id. 3729516 

que se compuseram, a postular a consequente extinção do processo com 

base no art. 924, inciso II, do CPC. Relatados e examinados. Decido. 

Acordo entre pessoas 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, 

transcrevendo-se o primeiro: “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). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Acordo 

cumprido. Logo, quitada integralmente a obrigação, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, equacionado a lide de 

forma amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta. Nada 

mencionado no acordo pelas partes quanto às custas e as despesas 

processuais. Portanto, condeno-as a pagá-las, pro rata (art. 90, § 2º, do 

CPC). Informado no acordo que as partes pactuaram sobre os honorários 

advocatícios, porém, sem informar as condições. Logo, cabe a cada qual 

honrar os do seu respectivo patrono, a teor do mesmo 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. Preclusa as 

vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Sinop - MT, 03 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197412 Nr: 505-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CHAIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PORTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse indicado bens 

passíveis de penhora bem como o paradeiro do veiculo penhorado às fls. 

155 pelo executado ( intimado pessoalmente às fls. 184). Certifico ainda 

que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 184. Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101990 Nr: 8998-51.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/ 11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT/ 

9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Para cumprimento da sentença proferida às fls. 634/634, procedo ao 

bloqueio e transferência dos valores para a Conta Única do TJMT, 

conforme extrato em anexo.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Na sequência, expeça-se o atinente alvará para levantamento dos 

valores, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 633.

3. Cumprida as determinações acima, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130113 Nr: 9328-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 2964-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MARIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONAI KELEM BARBOSA 

ANGELO - OAB:OAB/SP 365.272, ROMILDO SÉRGIO SILVA - 

OAB:OAB/SP.202480, Vera Simônia da Silva Morais - OAB:OAB/SP 

266.424

 Vistos etc.

1. Considerando as informações obtidas junto ao Sistema Bacenjud e ao 

Siscon DJ evidenciando possível inconsistência de dados, previamente ao 

cumprimento do item “2.6” da decisão de fls. 118/119, determino a 

expedição de ofício a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Sorriso para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se os 

valores constantes no extrato em anexo ainda se encontram bloqueados 

junto à instituição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

1.1. Encaminhem-se anexo ao ofício as informações prestadas pelo 

Bancejud.

2. Com a resposta do ofício, voltem-me imediatamente os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204906 Nr: 6930-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSO - ESPÓLIO, MAURA BORGES ROSO, 

IVALDO ROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY SILVINO DE CAMARGO, MARIA 

ROSARIA DE LIMA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ADEMAR GOULART 

- OAB:13.209/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158341 Nr: 5525-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

dias úteis para o término da correição ordinária de 2017, em observância 

ao artigo 12 do CPC, determino, por ora, a triagem e organização dos 

presentes autos, para análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002599-08.2016.8.11.0015

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:

ADEMIR DAL PONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002599-08.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” em face ADEMIR DAL 

PONT, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. Em ID 4527069 foi determinada a emenda da inicial para a 

comprovação da mora da parte requerida e do recolhimento de custas e 

taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 

do CPC, sobrevindo manifestação do requerente em ID 

5048801/11251037. Em ID 11834820, foi novamente determinada a 

comprovação da mora do requerido, tendo o requerente se manifestado 

em ID 12431376/12431435. É o relatório. Fundamento e decido: 1. Recebo 

a emenda da inicial de ID 12431376/12431435. 2. Sabe-se que nas dívidas 

garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento 

do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à 

comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, 

consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal. 

2.1. Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é 

suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, 

sendo indispensável à comprovação da mora. 3. Aliás, insta consignar 

que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a constituição em 

mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente 

recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no 

contrato, com a prova de que tenha sido recebido por alguém: 

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. 

DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei 

n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da 

notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de 

cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no 

contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende o 

disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da 

inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de 

emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de 

Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(TJ-DF 

20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE 

LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, 

infere-se que as tentativas de notificação pessoal do requerido de ID 

12431413 a 12431431, ocorreram no ano de 2014, ou seja, são anteriores 

ao período indicado na inicial como início da mora contratual (12/01/2015 – 

ID 4305408 - Pág. 2). Logo, não servem para comprovar a mora do 

requerido na hipótese em tela. 4.1. Por sua vez, verifico que a tentativa de 

notificação pessoal, carreada pelo requerente em ID 12431435, datada de 

15/08/2016, já foi objeto de análise quando do despacho inicial de ID 

4527069, onde restou consignado que tal documento não era suficiente 

para comprovar a mora do requerido, uma vez que o A.R. não foi entregue 

pelo motivo “endereço insuficiente”. 5. Isto posto, insta consignar que a 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a notificação do 

devedor via edital, somente é válida depois de esgotados todos os meios 

de notificação extrajudicial da parte requerida, o que não é o caso em tela, 

porquanto, embora oportunizada a emenda da inicial, por diversas vezes, 

o requerente não logrou êxito em demonstrar que foram exauridas as 

tentativas de notificação pessoal do requerido. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.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 a 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. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018)Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de 

emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que 

extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 

art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” 

(Ap 157343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018) “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO 

INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO 

INSUFICIENTE" - NÃO PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O 

CUMPRIMENTO DESSE ATO - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço 

insuficiente" não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).” (Ap 

22328/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

13/04/2018) 6. Destarte, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, dispõe que a petição inicial será indeferida quando: “não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial 

dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, 

diante dessas considerações, a ausência da comprovação da mora é 

causa de extinção do processo e, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. 

Eventuais custas remanescentes pelo requerente. 9. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

JOSE ITAMAR MUSSOLINI (AUTOR(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. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001619-61.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

JOSE ITAMAR MUSSOLINI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança da 

diferença do seguro DPVAT que José Itamar Mussolini move contra 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Aduz o autor 

que foi vítima de acidente automobilístico na data de 12.06.2016, conforme 

boletim de ocorrência que juntou à inicial. Esclarece que requereu a 

indenização pelo seguro DPVAT na esfera administrativa, “porem ao 

consultar o processo administrativo no site disponibilizado pela 

seguradora, encontrou seu pedido de indenização cancelado. Diante disso 

entrou em contato com a Seguradora, porém não souberam dizer o motivo, 

alegando ainda que o site estava sendo atualizado e que seu processo 

estava em andamento”, razão pela qual ingressou em juízo visando ser 

indenizado em até R$ 13.500,00, devidamente corrigido, conforme 

legislação que rege a matéria. Devidamente citada, ID 4437580, a 

requerida apresentou a contestação ID 4683444, onde arguiu preliminar de 

inépcia da inicial pela ausência de pedido administrativo e de carência de 

ação pela impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o acidente que 

lesionou o autor não é abrangido pelo Seguro DPVAT. No mérito, pugna 
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pela improcedência do pedido ante a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente, e que em caso de eventual condenação, que esta 

seja balizada pelos parâmetros constantes na Lei nº 11.945/2009, vigente 

à época do sinistro. Discorreu ainda acerca de outros pormenores, tais 

como incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios, e 

da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pugnando ao final 

pela total improcedência da ação. Impugnando a contestação, doc. ID 

6082065, o autor defendeu que a relação entre as partes é consumerista, 

devendo ser aplicado o CDC ao caso; pugnou pela realização de prova 

pericial; discorreu acerca do valor da indenização e seus consectários, 

pugnando pela procedência da ação. Instados a especificarem as provas 

que pretendiam produzir, ambas as partes requereram a produção de 

prova pericial médica a fim de constatar a lesão/invalidez permanente, 

doc. ID 6730531 e ID 6810845. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se 

de ação de cobrança da diferença do seguro DPVAT que José Itamar 

Mussolini move contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Contestando a ação, ID 4683444, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação ante a impossibilidade jurídica do pedido, 

afirmando que o sinistro ocorrido com o autor não é abrangido pelo Seguro 

DPVAT, pois se trata de acidente de trabalho. Esclarece que no boletim de 

ocorrência que instruiu a inicial, o autor informou que subiu no caminhão 

para retirar a sua lona e veio a cair no solo, fraturando os tornozelos, o 

que constitui acidente de trabalho não coberto pelo seguro DPVAT. 

Compulsando os autos, verifico através do Boletim de Ocorrência ID 

3670829, que o autor declarou que em 12.06.2016 subiu em cima do 

caminhão, “para retirar a lona no referido caminhão, momento que veio a 

cair ao solo, onde fraturou os tornozelos”. Na ficha de atendimento de 

emergência ID 3670838 consta que ao ser atendido, o autor relatou que 

“ao subir na carreta, caiu de uma altura de 2 metros”. O seguro obrigatório 

(DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. 

Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente 

de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o 

sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que 

ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. A questão está 

em se definir em que circunstâncias esse uso de veículo automotor 

autoriza a cobertura do seguro obrigatório. Conforme mencionado pela 

Ministra Nancy Andrighi em seu voto proferido em sede do REsp 

646.784/RS, considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a 

circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram 

somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente 

ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Ilustre Ministra também 

observou que é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o 

veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que 

o próprio veículo ou a sua carga, por uma falha mecânica ou elétrica, por 

exemplo, causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. Sobre o tema, 

ressalta Ricardo Bechara Santos que, para saber se determinado sinistro 

está coberto pelo DPVAT, é necessário analisar os critérios de “uso” e 

“nexo de causalidade”. Com efeito, "o veículo há de ser o causador do 

dano e não mera concausa passiva do acidente” (in Direito de Seguro no 

Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564). A 

jurisprudência do STJ também caminha nesse sentido, conforme de 

depreende dos seguintes julgados: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. NEXO CAUSAL. AUSENTE. 1. O seguro obrigatório 

(DPVAT) é contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 

6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja 

considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Considerando que o 

uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, 

os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro 

obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em 

movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que 

o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário 

que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu condutor ou a 

um terceiro. 3. Na hipótese, o veículo automotor não foi a causa 

determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, incabível a 

indenização securitária. 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1182871/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 03/05/2012, DJe 10/05/2012) CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. 

AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. Os danos pessoais 

sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser 

efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo 

há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente. 

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o 

autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não 

sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do 

acidente. 3. Recurso especial não-provido. (...) os danos pessoais 

sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido 

efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74, ainda que seja 

dispensado o "trânsito" do veículo. (REsp 1.185.100/MS, 4ª Turma, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18.02.2011) (sem destaque no original). 

Pelo exposto, considerando que a narrativa fática constante na inicial e 

exposta pelo autor no Boletim de Ocorrência ID 3670829 demonstra que o 

sinistro em questão não se trata de um acidente causado por veículo 

automotor de via terrestre ou por sua carga, conforme exigido pela Lei n.º 

6.194/74 que rege a matéria, bem como que o veículo automotor não foi 

causa determinante do dano, eis que o autor caiu dele sozinho, julgo 

improcedente a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança condicionada ao que 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC, eis que beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

JOSE ITAMAR MUSSOLINI (AUTOR(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. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001619-61.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

JOSE ITAMAR MUSSOLINI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança da 

diferença do seguro DPVAT que José Itamar Mussolini move contra 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Aduz o autor 

que foi vítima de acidente automobilístico na data de 12.06.2016, conforme 

boletim de ocorrência que juntou à inicial. Esclarece que requereu a 

indenização pelo seguro DPVAT na esfera administrativa, “porem ao 

consultar o processo administrativo no site disponibilizado pela 

seguradora, encontrou seu pedido de indenização cancelado. Diante disso 

entrou em contato com a Seguradora, porém não souberam dizer o motivo, 

alegando ainda que o site estava sendo atualizado e que seu processo 

estava em andamento”, razão pela qual ingressou em juízo visando ser 

indenizado em até R$ 13.500,00, devidamente corrigido, conforme 

legislação que rege a matéria. Devidamente citada, ID 4437580, a 

requerida apresentou a contestação ID 4683444, onde arguiu preliminar de 

inépcia da inicial pela ausência de pedido administrativo e de carência de 

ação pela impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o acidente que 

lesionou o autor não é abrangido pelo Seguro DPVAT. No mérito, pugna 

pela improcedência do pedido ante a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente, e que em caso de eventual condenação, que esta 

seja balizada pelos parâmetros constantes na Lei nº 11.945/2009, vigente 

à época do sinistro. Discorreu ainda acerca de outros pormenores, tais 

como incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios, e 

da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pugnando ao final 

pela total improcedência da ação. Impugnando a contestação, doc. ID 
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6082065, o autor defendeu que a relação entre as partes é consumerista, 

devendo ser aplicado o CDC ao caso; pugnou pela realização de prova 

pericial; discorreu acerca do valor da indenização e seus consectários, 

pugnando pela procedência da ação. Instados a especificarem as provas 

que pretendiam produzir, ambas as partes requereram a produção de 

prova pericial médica a fim de constatar a lesão/invalidez permanente, 

doc. ID 6730531 e ID 6810845. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se 

de ação de cobrança da diferença do seguro DPVAT que José Itamar 

Mussolini move contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Contestando a ação, ID 4683444, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação ante a impossibilidade jurídica do pedido, 

afirmando que o sinistro ocorrido com o autor não é abrangido pelo Seguro 

DPVAT, pois se trata de acidente de trabalho. Esclarece que no boletim de 

ocorrência que instruiu a inicial, o autor informou que subiu no caminhão 

para retirar a sua lona e veio a cair no solo, fraturando os tornozelos, o 

que constitui acidente de trabalho não coberto pelo seguro DPVAT. 

Compulsando os autos, verifico através do Boletim de Ocorrência ID 

3670829, que o autor declarou que em 12.06.2016 subiu em cima do 

caminhão, “para retirar a lona no referido caminhão, momento que veio a 

cair ao solo, onde fraturou os tornozelos”. Na ficha de atendimento de 

emergência ID 3670838 consta que ao ser atendido, o autor relatou que 

“ao subir na carreta, caiu de uma altura de 2 metros”. O seguro obrigatório 

(DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. 

Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente 

de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o 

sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que 

ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. A questão está 

em se definir em que circunstâncias esse uso de veículo automotor 

autoriza a cobertura do seguro obrigatório. Conforme mencionado pela 

Ministra Nancy Andrighi em seu voto proferido em sede do REsp 

646.784/RS, considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a 

circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram 

somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente 

ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Ilustre Ministra também 

observou que é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o 

veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que 

o próprio veículo ou a sua carga, por uma falha mecânica ou elétrica, por 

exemplo, causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. Sobre o tema, 

ressalta Ricardo Bechara Santos que, para saber se determinado sinistro 

está coberto pelo DPVAT, é necessário analisar os critérios de “uso” e 

“nexo de causalidade”. Com efeito, "o veículo há de ser o causador do 

dano e não mera concausa passiva do acidente” (in Direito de Seguro no 

Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564). A 

jurisprudência do STJ também caminha nesse sentido, conforme de 

depreende dos seguintes julgados: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. NEXO CAUSAL. AUSENTE. 1. O seguro obrigatório 

(DPVAT) é contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 

6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja 

considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Considerando que o 

uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, 

os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro 

obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em 

movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que 

o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário 

que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu condutor ou a 

um terceiro. 3. Na hipótese, o veículo automotor não foi a causa 

determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, incabível a 

indenização securitária. 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1182871/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 03/05/2012, DJe 10/05/2012) CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. 

AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. Os danos pessoais 

sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser 

efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo 

há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente. 

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o 

autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não 

sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do 

acidente. 3. Recurso especial não-provido. (...) os danos pessoais 

sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido 

efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74, ainda que seja 

dispensado o "trânsito" do veículo. (REsp 1.185.100/MS, 4ª Turma, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18.02.2011) (sem destaque no original). 

Pelo exposto, considerando que a narrativa fática constante na inicial e 

exposta pelo autor no Boletim de Ocorrência ID 3670829 demonstra que o 

sinistro em questão não se trata de um acidente causado por veículo 

automotor de via terrestre ou por sua carga, conforme exigido pela Lei n.º 

6.194/74 que rege a matéria, bem como que o veículo automotor não foi 

causa determinante do dano, eis que o autor caiu dele sozinho, julgo 

improcedente a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança condicionada ao que 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC, eis que beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000370-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (RÉU)

DILSON LEONIR KYNAST (RÉU)

CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros setor comercial e Jardim 

Maringá, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, para cumprimento do despacho abaixo 

transcrito. Vistos etc... Proceda a busca de endereço dos Réus Dilson e 

Cleidemar através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial, nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, defiro 

o pedido de citação por edital, conforme requerido, ID. 11073422, este pelo 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 518 de 664



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Processo nº 4278-02.2012

Vistos, etc.

Considerando que o Magistrado titular da 3ª Vara Cível desta Comarca 

encontra-se afastado da jurisdição em decorrência de licença médica, 

cancelo a audiência que seria realizada em 04/10/2018, e 

consequentemente designo o dia 12/12/2018 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220419 Nr: 18636-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI&PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCADIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO para 

que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 50/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79505 Nr: 7896-62.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, CLADIS PETRIKIC

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco dias dê prosseguimento ao feito requerendo o 

que entender de direito, ante das praças negativas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 1691-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AQUINO DE FARIAS, LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, 

MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, ROBERTA LOPES ROSSANI 

PRESSOTO, ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 intimar o advogado do autor Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS para que 

no prazo de 05( cinco) dias efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação da 

penhora, nos bairros Jardim Paraíso, Mondrian e Setor Residencial Sul, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NASTASSIA LYRA IURK DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILSON JOAO GOULART JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 

LTDA (DEPRECANTE)

MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI (DEPRECADO)

 

PROCESSO PJE 1006668-49.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$42,00 para o cumprimento do Mandado de intimação do requerido, tendo 

em vista que a carta foi devolvida, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 3 de outubro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008867-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WYLLIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

 

Autos PJE nº 1008867-44.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR, da 

decisão que segue abaixo transcrita: "Verifico que assiste razão ao 

requerido, em seu requerimento formulado no Id 13452139, uma vez que 

foi purgada a mora pelo requerido (Id 9249087), o bem lhe foi restituído (Id 

10562641) e a sentença do Id 11282805 considerou quitadas as parcelas 

vencidas e vincendas do contrato, extinguindo o processo, cuja decisão 

transitou em julgado (Id 12165340). Desse modo, certo é que o requerido 

purgou a mora, quitando o financiamento, fazendo jus não só a restituição 

do bem como também à baixa do gravame. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO 

FINANCIAMENTO – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO E baixa 

DO gravame – RECURSO IMPROVIDO .Havendo o devedor fiduciário 

purgado a mora e quitado o contrato de financiamento, é certo que faz jus 

a restituição do bem, além da baixa do gravame, devendo a ação de busca 

e apreensão ser julgada improcedente.” (Ap 48718/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016). Posto 
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isso, defiro o pedido e determino a intimação da instituição financeira para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a baixa do gravame que recaiu 

sobre veículo. Em seguida, arquivem-se os autos, haja vista que se 

esgotou a prestação jurisdicional."

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 Autos nº 1009605-95.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a parte 

requerente atendeu aos requisitos do artigo 3º, § 12, do Decreto Lei nº 

911/69, defiro o pedido de Busca e Apreensão do seguinte veículo: 

MARCA: HONDA MODELO: CIVIC LXS 1.8 16V AT(FLEX) 4P, 

ANO/MODELO: 2008/2008; COR: PRATA, CHASSI: 93HFA66308Z265355, 

PLACA: AQT6829; UF: MT. Expeça-se mandado a fim de efetuar a busca e 

apreensão do veículo, observando-se o endereço fornecido no ID nº 

15622195, depositando-se o bem em mão do fiel depositário. Após, 

comunique-se o Juízo do processo originário, acerca da apreensão do 

veículo, via malote digital, conforme determina o artigo 636, da CNGC/MT, 

arquivando-se os autos, em seguida, com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (RÉU)

 

Autos PJE: 1006441-25.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

decisão que segue abaixo transcrita: "Nos Ids 15054094/15061774 a 

requerente pugnou pela concessão da tutela de evidência, aduzindo que 

foi “enganada” pela requerida, que usou de uma terceira pessoa para 

comprar os móveis e alugar o ponto comercial da requerente na cidade de 

Lucas do Rio Verde/MT, bem como está informando aos clientes que a loja 

está em funcionamento no mesmo local. Assim, requer a manutenção dos 

direitos inerentes a franquia contratada, a fim de que não seja aberta nova 

franquia naquela cidade, até o fim da demanda. DECIDO: A tutela de 

evidência se encontra prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil, 

sendo espécie do gênero tutela provisória, tendo como fundamento o juízo 

de probabilidade do direito e sendo cabível nas situações elencadas no 

referido dispositivo legal: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente’. Neste sentido, verifica-se 

que a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das situações 

taxativas elencadas para a concessão de tutela de evidencia. Ademais, 

nota-se que a tutela de urgência concedida (Id 14261707) foi revogada, 

diante da demonstração de que a requerente vendeu o estabelecimento 

comercial, bem como que não possui mais interesse na permanência da 

franquia (Id 1479817). Outrossim, embora a requerente tenha alegado que 

a requerida está agindo de má-fé, verifica-se que o estabelecimento 

comercial foi adquirido por terceira pessoa (Doriam Aparecida Perussolo). 

Ademais, a requerente informou não ter mais interesse na manutenção da 

franquia, de modo que não há se falar em pretensão de manutenção do 

contrato. Posto isso, INDEFIRO o pedido do Id. 15054094/15061774. 

Cumpra-se integralmente a decisão do id 14798137. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004529-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANE CRISTINA GONCALVES (EXECUTADO)

GILVAN DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1004529-90.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. VENEZA, em Sinop-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

SANTINA OLIVEIRA DA SILVA AFONSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

RENAN GARCIA BRUSCAGIN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA GOULART (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000373-59.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO das 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, 3 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009514-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

SELITO LUIZ MINETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009514-05.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a lide principal e seu 

fundamento, tendo em vista que se trata de tutela antecedente para busca 

e apreensão de bem, nos termos do artigo 305, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Em igual prazo, deverá juntar a planilha de cálculo, 

tendo em vista que consta erro ao abrir o documento juntado no Id 

15560866. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

TADEU CERBARO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

advogado do AUTOR da sentença proferida nos autos nº 

1000525-10.2018.8.11.0015, sentença de ID n. 12637709, a seguir 

transcrita: "HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência do pedido de busca e apreensão do bem, 

conforme requerido pela parte autora no ID 11854092, sendo que o pedido 

de desistência da ação deve ser formulado perante o juízo competente. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Intimem-se." Clarice Janete da Fonseca Oliveira. Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004600-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

JULIANA FOZA KLOCK (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1004600-92.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação juntada em 21/6/2018 foi protocolada no prazo de lei. Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 3 

de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008970-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1008970-51.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES 

para manifestarem em dez dias sobre a avaliação. Sinop-MT, 3 de outubro 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE LOCATELLI (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CAMPOS PONTES (ADVOGADO(A))

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI (EXECUTADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO (ADVOGADO(A))

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001728-41.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: SETOR RESIDENCIAL, para citação 

do executado VALMIR ANTONIO BARZAGUI, tendo em vista que a carta 

não foi recebida pessoalmente por ele, 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, 3 

de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009468-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDYANARA SCHLICKMANN (ADVOGADO(A))

MAQUINAS TUBARAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR BEATRIZ LICZKOWSKI NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009468-16.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, bem como apresentar o instrumento 

procuratório conferido a peticionária de ID nº 15548638 (Dra. Andyanara 

Schlickmann); Após, cumprida a diligência, cite-se a parte ré para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009546-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI HERBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009546-10.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005944-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (EXEQUENTE)

JACSON MARCELO NERVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005944-11.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. MARINGÁ II, 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, 3 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197242 Nr: 346-35.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 Intime-se a requerente, PESSOALMENTE, observando o endereço 

constante nas fls. 109, para constituir novo advogado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 1103-29.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MAYARA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENGAZO - 

OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Apense-se este feito aos autos código nº 205456.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130337 Nr: 9552-15.2010.811.0015

 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: GABRIELA ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para declarar ilegal a capitalização mensal de juros; 

afastar a cobrança de comissão de permanência e limitar a taxa de juros 

moratórios ao importe de 1% ao mês, ressalvada a manutenção da taxa 

contratada, caso inferior. Determino a repetição do indébito, na forma 

simples, em favor da parte requerente, no caso de terem sido pagos 

valores em desconformidade com a presente decisão, o que deve ser 

apurado em liquidação da sentença.Por conseguinte, condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerido, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163540 Nr: 11453-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE COELHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE TAVARES DOS REIS - 

OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR movida por CRISTIANE COELHO 

BARBOSA em face de NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA alegando que a parte requerida havia negativado 

seu nome indevidamente. Recebida a inicial (fls. 20/22), foi indeferida a 

liminar. Tentada a citação da parte requerida, restou infrutífera a diligência 

(fls. 63/64). Às fls. 65 foi intimada a requerente a dar prosseguimento ao 

feito, o qual deixou transcorrer o prazo “in albis”. Tentada a intimação 

pessoal, da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, o aviso de 

recebimento voltou com a alínea “Endereço Insuficiente”. (fls. 70). 

Diligenciado no site do TJMT, foram encontrados endereços diversos dos 

autos. Tentada novamente a intimação pessoal da parte requerente, foi 

certificado pelo oficial de justiça que a requerente não se encontrava no 

endereço (fls. 74). DECIDO. É obrigação da parte manter seu endereço 

atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço declinado na inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) ano e 02 

(dois) meses, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos 

termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas pela parte autora, entretanto, a exigibilidade fica suspensa uma 

vez que a exequente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 

20/22). Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261148 Nr: 4373-90.2016.811.0015

 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: ELSA JOANUCCI HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ARNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA VALDIRENE DE JESUS 

- OAB:21.060-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 (...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 9º, inciso III, da Lei nº 

8.245/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) confirmar a liminar concedia às fls. 83/87, 

tornando-a definitiva; b) declarar rescindido o contrato de locação objeto 

dos autos; c) condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos 

de o mês de maio de 2016 até a data da desocupação do imóvel, que se 

deu em dezembro de 2016, acrescido da multa de 10% (dez por cento) 
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prevista no parágrafo 2º, da cláusula terceira, do contrato de locação (fls. 

140), corrigidos monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento de cada parcela até o 

efetivo pagamento. d) condenar o requerido ao pagamento dos débitos 

referentes às contas de energia pendentes, quais sejam, R$310,58 

(trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) – 15/02/2016; R$ 

249,47 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) – 

15/03/2016; R$ 275,49 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e 

nove centavos) – 13/05/2016; R$ 304,21 (trezentos e quatro reais e vinte 

e um centavos) – 14/06/2016. Frisa-se que, quando da fase de 

cumprimento da sentença, deverá ser descontada a quantia levantada às 

fls. 122. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil de 2015.Transitada esta em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, de nada for requerido, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Sinop/MT, 02 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184656 Nr: 5742-27.2013.811.0015

 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: ARLETE ROSSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA., SOBRE RODAS COMÉRCIO MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 Ante a concordância da parte autora, defiro o pedido de fls. 154, para 

que seja feito o pagamento do débito em 06 (seis) parcelas, nos termos do 

artigo 916 do CPC.

 Ademais, expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores 

depositados judicialmente, transferindo o valor vinculado aos autos para a 

conta indicada às fls. 164, em favor do patrono da exequente, tendo em 

vista que este possui poderes para receber (fls. 17).

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111917 Nr: 4240-92.2009.811.0015

 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: BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, TRANSPETRO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, BRUNO ZARDO BUENO - OAB:OAB/MT 17551, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em cinco dias manifestar, face ao 

trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179341 Nr: 105-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de FABIANA LOPES, que foi convertida em 

monitória as fls. 81/82. Às fls. 87, foi expedida a Carta de Citação para a 

requerida, que retornou com a informação: “desconhecido”. Às fls. 88 o 

requerente foi intimado a se manifestar, quedando-se inerte. Intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte autora quedou-se 

inerte. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 06 

(seis) meses por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Custas pelo requerente. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203926 Nr: 6124-83.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RABELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G CAR VEÍCULOS, BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 Conclusão indevida. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 168/173.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 62550 Nr: 2289-05.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A antiga denom. 

de Cargil Fetilizantes S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139/MT, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Ante o teor do ofício de fls. 665/666, após o pagamento das custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216034 Nr: 15679-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CAMARA SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, 

ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONOGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759/MT

 Tendo em vista a petição de fls. 494, nomeio novo perito o expert Dr. Luiz 
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Antonio Zanotelli Zanella, médico ortopedista, que poderá ser encontrado 

na Rua Nogueiras, 72 – Centro, Sinop/MT - (Sot - Serviço de Ortopedia e 

Traumatologia), independentemente de termo de compromisso, nos exatos 

termos da decisão de fls. 469/472.

Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo inserido nas 

metas da CNJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 71411 Nr: 173-89.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LINDOYA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Código nº 71411

Às fls. 991 foi determinada a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, com a 

citação dos sócios.

A executada, às fls. 1000/1001, manifestou nos autos discordando do 

cálculo apresentado pelo exequente, requerendo a remessa ao contador 

judicial para elaborar cálculo conforme acordo celebrado entre as partes, 

bem como que após será juntada as alterações contratuais e informações 

acerca dos atuais sócios e proprietários da executada.

O exequente, às fls. 1002, requereu a penhora no rosto dos autos Código 

nº 131181 - 3ª Vara Cível desta Comarca e Códigos nºs 125078 e 312109, 

ambos em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca.

DECIDO:

Indefiro os pedidos da executada, tendo em vista que eventual excesso 

da execução deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença, o que não ocorreu nos autos. Ademais, 

observa que a executada foi extinta por liquidação voluntária, conforme 

documento de fls. 990, sendo requerida a sua desconsideração da 

personalidade.

 Em relação aos pedidos do exequente de fls. 1002, será analisado depois 

de resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da 

executada.

Cumpra-se a decisão de fls. 991.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236146 Nr: 9515-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO - ESPÓLIO, MARCIO 

IGNACIO PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO AJALA XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cumpra-se a última parte da sentença de fls. 49/52.

2. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 55/56.

Intime-se a parte 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. A intimação deve ser feita por carta com 

aviso de recebimento.

 Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92481 Nr: 9814-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 137/139. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 9814-64.2007.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por RECH TRATORES LTDA em face de CESAR 

ASTRISSI.

Transitada esta em julgado, expeçam-se alvarás, conforme conta indicada 

no acordo. Entretanto, o advogado do exequente deverá apresentar 

procuração com poderes para receber. Após, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

Sem custas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 9183-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL DOUGLAS VIEIRA DA SILVA, PATRICK VIEIRA 

DA SILVA, SOLANGE VIEIRA DA SILVA, BARBARA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS, TRANSPORTE 

SATÉLITE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511, 

CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11620, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Defiro o pedido de fls. 516. Citem-se os requeridos nos endereços 

indicados às fls. 512.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 3575-52.2004.811.0015

 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: KLEI DAWÍLIO VIEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORCIL MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10.464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA REBELLATO ADORNO 

- OAB:OAB/DF 22.789, DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - 

OAB:OAB/DF32596, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/DF 34.984

 Conclusão indevida. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 555/559.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218596 Nr: 17377-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 56, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome do executado DAVID POSPIECHA – CPF nº 

104.427.401-82, por meio do sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto às diligências realizadas; bem como 

apresentar planilha atualizada do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9375 Nr: 105-91.1996.811.0015
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MOACIR LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA DE MOTORES REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 Intime-se a parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95328 Nr: 2333-19.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PONZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:11471-A/MT

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias informar onde 

encontra-se o bem penhorado à fl. 140, bem como para recolher de 03 

(três) diligências do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

avaliação, remoção e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171283 Nr: 6453-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDEBRANDT, HEDWIG 

HILDEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se este feito aos autos código nº 169799.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117233 Nr: 9533-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da petição de fls. 170/174.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 336099 Nr: 13563-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA, 

RAIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARTINS DE AGUIAR, ROZENI PEREIRA 

GOMES, MARIA MARTA DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos dos termos dos pedidos e, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca da instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do 

CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 7055-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON LEO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:OAB/MT 2.772-A

 Verifico que a questão debatida demanda dilação probatória, de modo que 

necessária se faz a prova oral. De outro lado, indefiro o pedido de prova 

pericial contábil, uma vez que despicienda para a demonstração dos fatos 

alegados na inicial.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019, 

às 13h30min. O rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015.

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, copia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).

Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122979 Nr: 2149-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO SOCREPPA, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM, 

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG, PLINIO SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, FLAVIO DE PINHO 

MASIERO - OAB:MT/13.967, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 

17919, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA - OAB:MT/15.565, 

SILVAN AURI BERTONCELLO - OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. SILVAN AURI 

BERTONCELLO para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253059 Nr: 19843-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:23.809-B, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.796-A, JADERSON 

SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 67/68.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 19843-98.2015.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL movida por RECH AGRÍCOLA LTDA em face de UNION 

AGRO LTDA.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262600 Nr: 5184-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO PERATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW MERRIL, CARLOS NATANIEL 

WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 212, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Assim, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas as 

possibilidades de citação do requerido, o que não ocorreu nos autos, uma 

vez que existem endereços que ainda não foram diligenciados

Posto isso, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a existência de 

endereços dos requeridos, quais sejam:

1. Rua Umbuzeiro, nº 37, Itapuá, Vila Velha/ES, CEP 29101-791;

2. Av. Antonio Gil Veloso, nº 2500, Praia Itapoã, Vila Velha/ES, CEP 

29101-738;

Desta forma, expeça-se carta de citação para os endereços acima 

informados, nos termos da decisão de fls. 201.

Restando infrutífera as diligências, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26265 Nr: 4390-20.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE PAGLIARI, AGF BRASIL 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:6.769-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT - 8506-, MARCIA PAGLIARI - OAB:12700, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569

 Remetam-se os autos à contadoria, uma vez que o cálculo de fls. 815/816 

não abateu do montante devido pela seguradora os valores depositados 

nos autos pela AGF BRASIL SEGUROS S/A, conforme determinado na 

decisão de fls. 812.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9457 Nr: 113-39.1994.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO TOLEDO, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Cumpra-se o despacho anterior (fls. 258), expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 

261.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151452 Nr: 12530-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO, JOÃO 

PAULO PACOLA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 Processo nº 151452Verifica-se que o executado Giuliano Pacola de 

Carvalho foi citado e não pagou o débito. Assim, merece acolhimento o 

pedido de penhora de ativos financeiros formulado pelo exequente (fls. 

52/53), uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

(...)Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado GIULIANO PACOLA DE CARVALHO – CPF nº 023.572.709-18, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 12.863,10 – doze mil oitocentos e 

sessenta e três reais e dez centavos), correspondentes aos valores dos 

cheques n. 000119 e 000120 atualizados, o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.Sem prejuízo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual 

endereço do executado João Paulo Pacola de Carvalho.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207880 Nr: 9329-23.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 200. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

9329-23.2014.811.0015 – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, movida por 

JULIO CESAR BELO em face de BV FINANCEIRA S.A.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente, transferindo o valor vinculado aos 

autos para a conta indicada às fls. 201, em favor do requerente, tendo em 

vista que seu procurador tem poderes para receber (fls. 28).

Custas pelo requerente, conforme acordo, entretanto, a exigibilidade fica 

suspensa uma vez que a exequente é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita (fls. 55/56).

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252612 Nr: 19654-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 
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OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 252612Defiro o pedido do exequente de fls. 108/111, tendo em 

vista que, em regra, os bens móveis penhorados ficarão em poder do 

exequente, sendo, excepcionalmente, nos casos de difícil remoção ou 

quando houver concordância do exequente, é que o bem móvel 

penhorado ficará em poder do executado, nos termos do artigo 840, §2º, 

do CPC. (...)No ponto, verifica-se que o exequente informou a localização 

do bem móvel penhorado, bem como manifestou interesse na remoção e 

aquisição do aludido bem.Assim, expeça-se mandado de remoção, 

nomeando o exequente como fiel depositário do bem, com urgência, 

observando que oferecerá meios para o cumprimento do 

mandado.Ademais, tendo em vista que não haverá tempo hábil para 

publicação do edital do leilão, cancelo o ato previsto para 

09/10/2018.Intimem-se os leiloeiros a designarem nova data.Após, 

intime-se o executado, por mandado, no endereço informado às fls. 

50/51.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117915 Nr: 10218-50.2009.811.0015

 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: ELIZANGELA JUSTINO LEONEL DA SILVA, ZAIRA 

JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, MÁRCIO HENRIQUE PERERIA CARDOSO - 

OAB:7.659-MT

 Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT movida por 

ELIZANGELA JUSTINO LEONEL DA SILVA em face de MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA, alegando ter direito à indenização ao valor 

correspondente a quarenta salários mínimos. Com a inicial, vieram os 

documentos de fls. 15/27. Recebida a inicial (fls. 27/29), foi procedida a 

citação do requerido, às fls. 29v, o qual contestou o pedido de fls. 31/45. 

Às fls. 160 foi determinada a realização da perícia, bem como a 

requerente regularizasse a representação processual. Às fls. 173 o perito 

informou que a parte requerente não compareceu para a realização da 

prova pericial. Às fls. 177 foi determinada a intimação pessoal da autora 

para regularizar representação processual. Às fls. 186 foi certificado que 

a parte requerente não reside no endereço Informado. DECIDO. É 

obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 11 (onze) meses, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas pela parte autora, entretanto, a 

exigibilidade fica suspensa uma vez que a exequente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (fls. 27). Após, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224200 Nr: 2249-71.2015.811.0015

 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: TEMAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

EXECUTIVA NORTE TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE TRANSPORTES LTDA-ME, 

VALDIR RUELIS, TEMAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE RANZONI - OAB:61.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE 

- OAB:15173, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731

 Conforme certidão de fls. 125, a parte requerida não recolheu as custas 

referentes à reconvenção.

Desta forma, desentranhe-se o pedido de reconvenção. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116517 Nr: 8865-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, RAFAEL MATTANA TESTA - OAB:17.099

 Diante do exposto, em decorrência da purgação da mora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito e condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, CPC. Todavia, a exigibilidade de tais verbas resta 

suspensa, uma vez que concedo ao requerido o beneficio da justiça 

gratuita, haja vista o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 98 

e 99 do CPC. Transitada esta em julgado, procedam-se com as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94403 Nr: 1451-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACY ENGENHARIA LTDA., MARCELO AUGUSTO 

GRASSI REALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DEOLINDO DE SOUZA - 

OAB:89424/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias depositar o vaor de R$ 

42,00 (quarenta e dois reais ) referente a ressarcimento de diligência do 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157493 Nr: 4630-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH, GERSON 

ALTOÉ, SIDNEIA FLACH ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE 

FIGUEIREDO FORBES - OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia da sentença para os autos principais e arquivem-se estes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 03 de outubro de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153492 Nr: 1535-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 (...)À vista do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito. Condeno o exequente ao pagamento das custas/despesas 

processuais, deixando de condená-lo em honorários, vez que sequer 

houve apresentação de defesa nos autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 1061-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA. (em recuperação judicial), GLOBAL SECURITIES 

CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - 

OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - 

OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil.Transitada esta em 

ju lgado,  arquivem-se os autos.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.Sinop/MT, 03 de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95944 Nr: 2963-75.2008.811.0015

 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: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP, SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - 

OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - 

OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, condenando os requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil.Por oportuno, REVOGO a 

medida de urgência concedida às fls. 76/78.Traslade-se cópia deste 

decisum para os Embargos à Execução – Código n.º 157493, em apenso. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 03 de 

outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004602-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENESES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004602-96.2017.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o requerido, embora devidamente citado (ID nº 9164910), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15600518. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009736-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MOYSES CARVALHO (RÉU)

AILSON CHAVIER BACH (RÉU)

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP (RÉU)

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009736-07.2017.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que os requeridos, embora devidamente citados (ID nº 10137774), 

deixaram de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15668659. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DAMINHAO MANICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002151-64.2018.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o requerido, embora devidamente citado (ID nº 12582837), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15702349. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000421-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)
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MARCIO APARECIDO SPAGNOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000421-18.2018.8.11.0015 Indefiro o pedido de ID nº 

13529995, haja vista que a parte requerida não possui advogado 

constituído nos autos. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos 

do art. 511 do CPC. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE FERRO (EXECUTADO)

JOAO VICTOR PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001300-25.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 13715323. Em consequência, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do 

mérito, o Processo nº 1001300-25.2018.8.11.0015 – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

em face de JOÃO VICTOR PRADO e LEONICE FERRO PRADO. Sem 

custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000476-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATIAS NOGUEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000476-66.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 13660837. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1000476-66.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de JOAO MATIAS 

NOGUEIRA DOS REIS. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010370-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELSON DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1010370-03.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de ELSON DE SOUSA PEREIRA, alegando que 

as partes celebraram contrato, com alienação fiduciária do veículo 

descrito na inicial, o qual não foi cumprido pelo requerido, eis que se 

tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 31/12/2016, 

razão pela qual, pugnou, liminarmente pela busca e apreensão do bem. 

Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 9731171 a 9949301. A 

busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID nº. 10066913) e 

devidamente cumprida, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos 

do depositário indicado pela parte requerente (Id nº. 10524945). 

Inconformado, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, 

pugnando pela aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial (ID nº. 

10820684), o qual foi improvido (Id nº. 1810576). Devidamente citado (Id 

nº. 10524891), o requerido apresentou contestação no ID de nº. 

10807082, arguindo a inépcia da petição inicial e a carência de ação. No 

mérito, sustentou que formalizou acordo referente as parcelas 33 a 48, 

tendo sido quitadas somente as duas parcelas da aludida transação. 

Requereu a revisão do aludido contrato, alegando que o banco requerente 

cobrou juros acima do percentual previsto pelo BACEN, capitalização 

mensal de juros, comissão de permanência cumulada com correção 

monetária, bem como fez incidir sobre o saldo devedor juros de mora e 

honorários advocatícios, o que é indevido. Postulou que os encargos 

cobrados indevidamente sejam expurgados e devolvidos ao requerido, 

conforme o disposto no artigo 42, § único do CDC. Juntou os documentos 

de Id nº. 10807094 a 10807161. O requerente apresentou impugnação à 

contestação, aduzindo que os requisitos para concessão da liminar de 

busca e apreensão foram devidamente preenchidos, não havendo que se 

falar em sua revogação. Sustentou que os encargos cobrados 

encontram-se em consonância com a legislação, não havendo que se 

falar em abusividades (Id nº. 11583955). A decisão de Id nº. 11595842 

determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam 

produzir, sendo que ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(Id nº. 11738666 e 11884587). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, já que a questão debatida 

versa sobre matéria exclusivamente de direito. 1. DAS PRELIMINARES: 

1.1.Da alegação de inépcia da petição inicial: O requerido sustentou ser 

inepta a petição inicial, sob a justificativa de que os fatos narrados na 

inicial são incongruentes e o requerente omitiu fatos para conseguir a 

liminar de busca e apreensão. Entretanto, tal preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a narrativa sucinta dos fatos é suficiente para 

deflagrar a relação processual existente, bem como é possível extrair 

claramente os fundamentos e o pedido da exordial, permitindo a ampla 

defesa do requerido. A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, (Rio de Janeiro: Forense, v. I, 

2004, p. 326 e 331/332): “Daí que, ao postular a prestação jurisdicional, o 

autor tem de indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu 

e apontar o fato de onde ele provém. Incumbe-lhe, para tanto, descrever 

não só o fato material ocorrido como atribuir–lhe um nexo jurídico capaz de 

justificar o pedido constante da inicial”. Desta forma, rejeito a preliminar. 

1.2. Da alegação de carência de ação: Verifica-se que o requerido 

sustentou que o requerente é carecedor do direito de ação, porquanto não 

foi regularmente constituído em mora, haja vista que o aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial encontra-se sem assinatura, 

devendo ser extinta a presente demanda. Todavia, verifica-se que não 

assiste razão ao requerido, uma vez que a notificação extrajudicial de ID 

nº. 9731189 observou os critérios legais, eis que foi encaminhada por 

intermédio de Cartório de Notas e Registro para o endereço do requerido, 

tendo, contudo, retornado com a informação: “ausente”. Além disso, 

observa-se que a parte requerente comprovou a mora do requerido, 

conforme se vê do instrumento de protesto juntado no ID de nº. 9731184, 

valendo ressaltar que, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a 

mora se constitui segundo preconiza o artigo 2º, § 2º, Decreto-lei 911/69, 

in verbis: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor”. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ 

PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557 DO CPC) - BUSCA 

E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR EDITAL - 
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NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - SÚMULA Nº 72 DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é condição 

de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, e pode ocorrer por 

meio de protesto do título por edital, desde que esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor. Logo, o regimental de decisão 

que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento. (AgR 

124572/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)”. Isto posto, 

rejeito a preliminar. 2. DO MÉRITO: Vislumbra-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pela cédula de 

crédito bancário de nº. 1.01751.0000073.14, na qual consta a alienação 

fiduciária do bem descrito na inicial (ID nº. 9731177). Outrossim, 

observa-se que o requerente comprovou a mora do requerido, conforme 

se verifica do instrumento de protesto de ID nº. 9731184. Destarte, o artigo 

3º do Dec. Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04, prevê que 

o credor poderá requerer busca e apreensão do bem, quando estiver 

comprovada a mora do devedor, razão pela apreensão do bem encontra 

guarida. Assim, verifica-se que restaram presentes os requisitos para a 

concessão da medida liminar, não havendo que se falar na sua 

irregularidade. A propósito: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. REQUISITOS. 

COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Nas 

ações de busca e apreensão sustentadas em contrato de alienação 

fiduciária em garantia (Dec.Lei 911/69), o deferimento da medida liminar 

condiciona-se à comprovação da relação jurídica havida entre as partes, o 

inadimplemento do devedor aliado à comprovação de sua mora”.(TJ-MG - 

AI: 10000170294433001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 21/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/11/2017) Ademais, denota-se que o requerido, no ID de nº. 

10807082, apresentou contestação, alegando a cobrança abusiva de 

juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência 

cumulada com outros encargos de mora, bem como sustentou que houve 

a incidência de honorários advocatícios e juros de mora sobre o débito. 

Sobre o tema, cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do REsp 236.497/GO, pacificou o entendimento de 

que, na contestação de ação de busca e apreensão decorrente de 

alienação fiduciária, a defesa do requerido não se limitará ao pagamento 

do débito ou cumprimento das obrigações, podendo discutir as cláusulas 

contratuais que entende ser contrárias à lei. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. 

ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC. - Consolidou-se o entendimento no 

STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de 

busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação 

do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a 

respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de 

ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de 

busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento 

conjunto com essa. - Nada impede – e é até mesmo salutar do ponto de 

vista processual – o cabimento de reconvenção à ação de busca e 

apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do 

contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 

327)”. Outrossim, insta salientar que a relação jurídica estabelecida entre 

as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte requerente como fornecedor e da requerida como consumidora, na 

forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, e conforme preconiza a Súmula 

n° 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Ademais, 

com a edição do Código de Defesa do Consumidor, permitiu-se um controle 

maior sobre os abusos eventualmente cometidos nos contratos firmados 

entre particulares, extirpando-se o entendimento anterior de que não 

poderia o Judiciário intervir nos negócios jurídicos. Neste aspecto, o artigo 

51 do CDC prevê a intervenção judicial para declarar nula cláusula 

contratual abusiva, permitindo o equilíbrio entre as partes, sem ferir a 

liberdade contratual. Entretanto, para possibilitar a revisão contratual, o 

consumidor deve demonstrar eventuais abusividades, não lhe sendo 

permitido fazer alegações genéricas, pois é vedado ao juiz revisar 

cláusulas, de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Ademais, para a 

análise das abusividades previstas nos contratos entabulados entre as 

partes, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp 1.251.331/RS, o magistrado deve levar em 

consideração a legislação e as resoluções vigentes ao tempo da 

formulação de cada pacto, as taxas de mercados e as circunstâncias de 

cada caso concreto, sendo impossível a averiguação sem qualquer 

parâmetro, sob pena de exacerbar os limites constantes da inicial. Com 

tais considerações, analisando o contrato firmado entre as partes, insta 

destacar que, no tocante à taxa de juros não há irregularidade, uma vez 

que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os 

juros remuneratórios e as instituiçõs financeiras não se sujeitam à 

limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o 

entendimento da súmula 596/STF: “STF Súmula nº 596 - As disposições do 

Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou 

privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Desta forma, os 

juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, 

somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judicário quando 

destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a 

orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530: 

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto”. A lém disso, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com 

base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros 

contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na 

média de mercado: “Como média, não se pode exigir que todos os 

empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa 

média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se 

admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, 

conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas 

superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no 

REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 

04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, 

DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. 

Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média” Grifei. Assim, observa-se que 

na cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID nº. 9731177), a 

taxa de juros é de 54,291% a.a, um pouco acima da média de mercado 

divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, que foi de 37,17% 

a.a. (dados retirados no “site”: http://www.bcb.gov.br – Informações 

sobre operações bancárias; Taxas de juros de Operações de Crédito- 

histórico posterior a 2012, Pessoa física, aquisição de veículo). Desse 

modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela 

instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - TARIFA DE 

CADASTRO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO – LEGALIDADE - 

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VIABILIDADE - REGISTRO DE 

CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO –VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À 

MODALIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa dejuros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]. (Ap 

14709/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)”. Ademais, a 

alegação de que o requerente cobrou indevidamente capitalização de 

juros, não comporta guarida, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que a capitalização mensal é admitida nos 

contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 
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1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido 

expressamente pactuada. No caso dos autos, verifica-se que o contrato 

de financiamento foi firmado em 31/03/2014, ou seja, após a vigência da 

MP 1963-17. Ademais, é possível vislumbrar que houve a pactuação da 

capitalização mensal, o que se pode aferir pela menção numérica das 

taxas de juros no contrato, de onde se extrai que a taxa anual (54,291%) 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (3,680%), o que é suficiente para 

demonstrar a capitalização, conforme decidido no Recurso Repetitivo nº 

873827: “[...]É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior 

a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada". 4. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte 

e, nessa extensão, provido.” (STJ – Segunda Seção - REsp 973827 / RS - 

RECURSO ESPECIAL 2007/0179072-3, julgado em 08/08;2012, publ. Dje 

24/09/2012, p. 277). A propósito, recentemente o Superior Tribunal de 

Justiça, visando pacificar e uniformizar a questão editou a Súmula nº. 541, 

que assim dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. No tocante a comissão de permanência, 

não é possível verificar a sua cobrança, uma vez que não há previsão 

contratual, tampouco a sua incidência no demonstrativo de débito 

apresentado pelo requerente no ID de nº. 9731198. Desta forma, não há 

falar em abusividade de cobrança de comissão de permanência, uma vez 

não demonstrada sequer sua existência. Nesse sentido é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “AGRAVO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 

MONOCRÁTICO – MULTA E JUROS MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR – REJEITADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ILEGALIDE – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [..] Admite-se a 

cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, 

desde que expressamente pactuada em contrato e não cumulada com os 

encargos da normalidade ou moratórios, o que não se verifica na hipótese 

em apreço. [...] (AgR 85762/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, 

Publicado no DJE 03/08/2015)”. Grifei. De igual modo, não há que se falar 

em cobrança indevida de honorários advocatícios, pois denota-se do 

aludido demonstrativo de débito que o referido encargo não foi inserido no 

saldo devedor. Quanto aos juros moratórios, insta salientar que são 

devidos durante o período de inadimplência, como modo a compensar a 

demora pelo pagamento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº. 1061530/RS emanou a seguinte orientação: 

“Orientação 3 – JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês”. No caso, verifico que não 

assiste razão à requerente, uma vez que no contrato de ID nº. 9731177, 

“cláusula nº.5”, os juros moratórios foram estipulados dentro do patamar 

legal de 1% ao mês. Por fim, no que concerne ao pleito de aplicação da 

Teoria do Adimplemento Substancial em razão do suposto pagamento de 

70% do valor do veículo, verifica-se que não assiste razão ao requerido, 

notadamente porque, de acordo com o entendimento emanado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1.622.555/M, referida 

teoria é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, haja 

vista que enfraquece o instituto da garantia fiduciária, afastando-se da 

propalada boa-fé, perseguida nas relações contratuais, a saber: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. [...] 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

[...] A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir 

que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de 

ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de 

resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove 

ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido”. (REsp 

1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 

16/03/2017 - grifei). Desta forma, denota-se que o requerido não logrou 

êxito em comprovar a cobrança de encargos indevidos pelo requerente, 

não havendo que se falar em abusividade. Destarte, a procedência da 

presente demanda é medida que se impõe, uma vez que caracterizado o 

inadimplemento contratual, a consequência é a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 

911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao 

credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 

independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou 

devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e 

encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar rescindido o 

contrato firmado entre as partes (Id nº.9731177), consolidando nas mãos 

da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial (Fiat Siena ELX Flex, Placas: DQG-5806; ano:2005/2006, cor: prata), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a 

terceiros, após o trânsito em julgado da sentença. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade de tais verbas 

fica suspensa, eis que concedo ao requerido o beneficio da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

6ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Mandado de Citação ID: 15456748 não foi 

distribuído ao Oficial de Justiça, tendo em vista que o Autor não recolheu a 

Guia referente condução do Oficial de Justiça. Sinop(MT), 03 de setembro 

de 2018. Celso Zuanazzi Gestor da Central de Mandados

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL (REQUERENTE)

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA FAZENDA PÚBLICA #1008629-88.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 

60 MG, pelo prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o parto”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CP). V – 

Por fim, Constatada a inércia dos Requeridos, MANIFESTE-SE a parte 

Autora nos autos, a fim de INFORMAR a PROVÁVEL DATA DO PARTO 

bem como a QUANTIDADE EXATA do MEDICAMENTO de que precisará 

fazer uso, a fim de viabilizar o BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 652-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 183566 Nr: 4600-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:MT-3.791

 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, acerca da certidão 

de fls., 25, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116120 Nr: 7407-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DOMINGUES INFORMATICA - ME, 

ANGELA MARIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

MUNICÍPIO SINOP-MT, para devolução dos autos nº 

7407-20.2009.811.0015, Protocolo 116120, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 266355 Nr: 7309-88.2016.811.0015

 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: DENISE DE FÁTIMA FAVARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 
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Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 53/58, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 266346 Nr: 7300-29.2016.811.0015

 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: ELIANA CAVAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 50/56, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 253220 Nr: 19921-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004867-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA (ADVOGADO(A))

JONAS DAS CHAGAS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004867-64.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS DAS CHAGAS 

MACHADO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – CONSIDERANDO o aporte da NOTA FISCAL 

acostada em Id. Num. 15315856 DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE nos autos de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. II – CONCOMITANTEMENTE, NOTIFIQUE-SE o PRESTADOR 

“PHARMAK” para que FORNEÇA o MEDICAMENTO “NIVOLUMAB” à parte 

Autora e, INFORME no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da 

conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 

344.988,00 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito 

reais), consoante NOTA FISCAL acostada em Id. Num. 15315856. Ainda, 

que o medicamento seja entregue no endereço indicado no Id. Num. 

15315848, qual seja, “HOSPITAL DE AMOR – BARRETOS, no endereço 

Rua Antenor Duarte Vilela n° 1331, Bairro Dr. Paulo Prata, CEP. 14784-400 

– BARRETOS/SP, Telefone (17) 3321-6600, aos cuidados da Dra. ALINE 

FERNANDES RAMOS – CRM 139.225”. III – Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009560-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009560-91.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARÁTER INCIDENTAL proposta por SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. 

Aduz a inicial que “inobstante a existência de legislação própria que verse 

sobre a carga horária” de trabalho dos servidores públicos municipais de 

Sinop, os quais “encontram-se subsumidos à Lei 254/93”, o Requerido 

Município de Sinop “editou em 30.06.2016 e publicou em 04.07.2016, o 

Decreto n. 145/2016, estabelecendo que o Centro de Especialidade em 

Reabilitação terá dois turnos de atendimento”, diante da “necessidade de 

ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no 

SUS, com foco na organização de rede e na atenção integral à saúde, que 

contemple as áreas de deficiência auditiva, física, visual, intelectual e 

ostomias”. Estende afirmando que “embora a Requerida tenha 

regulamentado o horário de atendimento no Cento Especializado em 

Reabilitação, primando pela qualidade no atendimento às pessoas com 

deficiência no SUS, conforme Decreto alhures, a fazenda pública 

municipal optou por fazer uso novamente de suas prerrogativas e editou 

em 06.08.2018 e publicou em 10.08.2018 o Decreto n. 181/2018, 

estabelecendo o controle de frequência e o ponto eletrônico nos órgãos 

públicos da Administração”. Acrescenta que, na sequência, o Requerido 

“optou por revogar todas e quaisquer disposições em contrário, em 

especial o Decreto n. 145/2016, conforme artigo 39 do Decreto n. 

181/2018”, bem como “oficiou o Centro Especializado em Reabilitação, 

reafirmando que ‘em atenção ao ofício n. 190/2018 CER II-SINOP/SMS, 

conforme posto pelo procurador jurídico municipal em reunião do dia 

19.09.2018 e decreto municipal n. 181/2018, todo servidor deverá cumprir 

a carga horária de concurso a partir de 01.10.2018, salvo os que tem 

redução de carga horária mediante lei municipal (...) respeitando o 

intervalo mínimo de 1 hora de almoço e 8 horas diárias”, no entanto “para 

os cargos de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional”, conforme Lei nº 

8.856/94, há regulamentação de “jornada máxima de 30 horas semanais”. 

Por fim, requer “seja concedida a tutela provisória de urgência com 

natureza cautelar, em sede de liminar, para afastar os efeitos do Decreto 

n. 181/2018 aos substituídos pelo Sindicato Autor, Fisioterapeutas e 

Terapeuta Ocupacional, sem redução de salário”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 
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TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos 

que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO 

PLENA, o pleito de TUTELA ACAUTELATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In 

casu”, a parte Autora insurge-se contra o Decreto Municipal nº 181/2018, 

de 06/08/2018 (ID. 15593099 - Pág. 1-8), que “regulamenta o controle de 

frequência e o ponto eletrônico nos órgãos públicos da Administração 

Direta e Autárquica do Poder Executivo”, em especial, quanto à carga 

horária de 08 (oito) horas diárias “para os cargos de Fisioterapia e 

Terapeuta Ocupacional”, em detrimento à Lei Federal nº 8.856/94, que 

regulamenta, em seu artigo 1º, a jornada de trabalho em “30 horas 

semanais” (ID. 15593101 - Pág. 1). Nesse sentido, em atenção ao artigo 

22, inciso XVI, da Constituição Federal, que estabelece a competência 

privativa da União para legislar sobre “organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de profissões”, foi editada a Lei nº 

8.856/94, que dispõe expressamente em seu artigo 1º que: “Art. 1º. Os 

profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à 

prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho”. Trata-se, portanto, 

de lei ordinária em pleno vigor, à qual todos os Entes Federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), que visem ao provimento de cargos 

para os profissionais ali mencionados, devem plena observância. Nesta 

esteira, inclusive, já se manifestou a Suprema Corte de Justiça: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE 

TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que 

compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam 

condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, 

aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 

30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 869896 AgR, Relator 

(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 

24-09-2015) (sem destaque no original). Logo, em virtude da previsão 

legal expressa, deve ser observada a carga horária de 30 (trinta) horas 

semanais de trabalho para os profissionais de fisioterapia e terapeuta 

ocupacionais já em exercício ou que venham a ser contratados pelo 

Requerido, evidentemente sem redução da remuneração respectiva, nos 

exatos termos do que determina a Lei nº 8.856/94. Assim, embora a 

Constituição da República assegure aos Entes Federados a organização 

do regime jurídico e demais assuntos relacionados ao quadro de 

servidores, existem profissões regulamentadas, cuja competência é 

exclusiva da União, nos termos do disposto do, já citado, art. 22 da CF/88. 

E mais: Art. 39 da CF/88. “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único 

e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, 

das autarquias e das fundações públicas. (...) § 1º A fixação dos padrões 

de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 

observará: (...) III - as peculiaridades dos cargos”. Neste caso, 

relativamente às profissões regulamentadas, a legislação dos Entes 

Públicos deve observar os limites impostos pela norma geral de 

competência da União, inclusive no tocante à carga horária máxima de 

determinada categoria profissional. Logo, forçoso concluir, diante da 

previsão legal expressa, que resta caracterizada a probabilidade do direito 

reclamado pela parte autora na inicial. Outrossim, considerando que o 

Ofício nº 1536/RH/SMS/2018 (ID. 15593104 - Pág. 1) determinou, conforme 

“reunião do dia 19/09/2018 e decreto municipal nº 181/2018” que “todo 

servidor deverá cumprir a carga horária a partir de 01/10/2018 (...) 

respeitando o intervalo mínimo 1 hora de almoço e 8 horas diárias”, resta 

caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

na medida em que o Requerido, desde 01/10/2018, vem exigindo o 

cumprimento de carga horária que afronta a lei regulamentadora da 

profissão em comento. Deste modo, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, vislumbrando 

a coexistência do “fumus bonis juris” e do “periculum in mora”, DEFIRO o 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de AFASTAR “os efeitos do Decreto n. 

181/2018 aos substituídos pelo Sindicato Autor, Fisioterapeutas e 

Terapeuta Ocupacional, sem redução de salário”, naquilo que contrariar a 

Lei nº 8.856/94, ou seja, respeitando-se a “prestação máxima de 30 horas 

semanais de trabalho”. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. CITE-SE o Requerido, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015. Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007229-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1007229-73.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TAMIRES RODRIGUES DO CARMO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório em obediência 

ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, bem como realização de audiência de instrução, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do 

CPC. I - Mérito: A priori, determino a correção do valor da causa, na forma 

do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte 

autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 101,08 que 

nunca contraiu perante a parte requerida. A parte requerida contesta o 

autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com a mesma, e 

que a legitimidade da cobrança encontra-se na prestação de serviços de 

TV por assinatura, e que a requerente efetuou somente o primeiro 

pagamento, deixando todos os demais em aberto, o plano encontra-se 

cancelado por falta de pagamento, não havendo indícios de suspeita de 

fraude, estando em legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, 

relação jurídica, não havendo que se falar em danos morais, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Analisando detidamente a exordial 
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apresentada - extremamente genérica - verifica-se que a requerente 

sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, tendo 

apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, não consta da 

exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da 

inexistência de relação jurídica com a empresa requerida. Muito pelo 

contrário, as argumentações trazidas na peça inaugural dão conta de que 

apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida. Eis um trecho da 

exordial: “(...)que a cobrança é ilícita e a Requerente não reconhece o 

valor da restrição gerada por este contrato, ora guerreado, com a 

Requerida, isto porque o plano pré-pago foi o contratado..” Em casos tais, 

a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses 

genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que 

buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação. Ora, ao tecer 

alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte 

demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que 

poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. 

Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que 

comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação 

afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação 

jurídica, mas tão somente o “débito oxigenador da negativação objurgada”. 

Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece 

alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico. É 

exatamente este o caso dos autos. Após a contestação, sem a juntada do 

contrato, a requerente passou a colocar em dúvida a própria existência da 

relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum 

momento foi objeto de insurgência na exordial. E na impugnação: “A 

Autora faz remissiva a inicial e requer expressamente a impugnação aos 

argumentos trazidos pela Requerida, bem como ao alegado em tese de 

contestação, haja vista que são argumentações vagas, sem NENHUMA 

PROVA QUE NÃO OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e 

nenhum CONTRATO FORA TRAZIDO AOS AUTOS, isto para elidir a culpa 

devidamente comprovada nos autos. Cumpre ressaltar que NENHUM 

CONTRATO FOI JUNTADO, bem como impugna-se as telas apresentadas 

em tese de contestação, isto pois foram produzidas pela própria Ré, não 

tendo condão probatório. (...)” A toda evidência, se estivesse imbuída de 

boa-fé, a requerente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, 

que a negativação é indevida porque nunca contratou com a empresa 

requerida ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa 

requerida e que a negativação não se justifica porque sempre pagou 

pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente 

comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de 

pagamento. A alteração da narrativa constante da inicial e da peça 

impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça 

vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de 

inexistência do débito. Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou 

qualquer ato ilícito praticado pela requerida a ensejar a reparação por 

danos morais, haja vista que a requerente não efetuou o pagamento dos 

débitos. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora 

durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não 

configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do 

art. 1.º da Lei 9.507/1997). Dessa maneira, não fez a requerente prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento 

do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito.” Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012417-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

JOAO PENIANI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1012417-47.2017.8.11.0015 Valor da causa: 

$14,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO PENIANI JUNIOR Endereço: RUA SAMARIA, 522, JARDIM 

UMUARAMA, SINOP - MT - CEP: 78558-284 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

FRANCISCO ALVES Endereço: RUA JARAGUÁ DO SUL, 750, - DE 500/501 

AO FIM, RESIDENCIAL JARAGUÁ, SINOP - MT - CEP: 78558-124 

Senhor(a): JOAO PENIANI JUNIOR A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/10/2018 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR MENEGUSSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009614-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NIVALDO GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direto do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop– MT. Autos n°. 

100961-91.2017.811.0015 Embargante: NIVALDO GONÇALO DOS 

SANTOS Embargada: TELEFONICA BRASIL S.A. NIVALDO GONÇALO DOS 

SANTOS, já devidamente qualificado nos autos da Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização Por Danos 

Morais, movida em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A, por seu 

procurador “in fine” assinado, com escritório no rodapé indicado, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em tempo, 

apresentando as razões, no moldes do artigo 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO 

INFRINGENTE I – PRELIMINARMENTE . I.a. Da Tempestividade . Douto 

magistrado, conforme intimação expedida no dia 13/03/2018 (quinta-feira, 

temos que o prazo em dias uteis transcorrerá no dia 18/03/2018. Desta 

forma, o presente embargos apresentado no dia 15/03/2018 são 

tempestivos em conformidade com o artigo 219 e 220 do Código de 

Processo Civil. Assim, solicita o regular tramite do presente. II.a. Síntese e 

Base do Embargante. O embargante promoveu Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização Por Danos 

Morais, movida em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A, requerendo a 

declaração de inexistência do citado contrato que ensejou sua indevida 

inclusão no rol de inadimplentes, e a MMª. Magistrada proferiu decisão, 

homologando a projeção de sentença que julgou improcedente pedido no 

teor do id 11039837, sob argumentos de que o requerente manteve 

contratação com a requerida, uma vez que nos autos havia gravação de 

voz em áudio mp3 com suposta contratação. Veja a transcrição da parte 

da sentença, ora referida: E a parte reclamada está com razão, posto que 

os documentos anexados com a contestação, principalmente CONTRATO, 

comprovando a contratação, o consumo e o inadimplemento, o que 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Note Excelência, que não houve pagamento de faturas, nem 

mesmo qualquer utilização do serviço demonstrado pela requerida, ou 

sequer qualquer contrato escrito ou verbal (Art. 107 Código Civil) que 

pudesse justificar o reconhecimento da contratação do serviço. Houve, na 

realidade, uma falsa percepção e valoração exacerbada do áudio em mp3, 

avaliada pelo juiz leigo. Não pode haver uma projeção de sentença com as 

devidas cautelas de objetividade material, isso porque, não há perícia do 

CONTRATO e sequer contratação comprovada . Não houve contratação 

pelo autor e a sentença fora contraditória no sentido de falta de aplicação 

do rito dos juizados especiais cíveis , uma vez que houve contrato este 

não fora realizado pelo reclamante e não pode comprovar o aludido 

vinculo obrigacional, logo devia ser remetido os autos a justiça comum 

para periciar a referida prova juntada. Houve valoração da prova 

arbitrariamente e de certa forma em dissenso com o ordenamento jurídico. 

A lei dos juizados especiais (Lei 9.099/95) em seu artigo 35 possibilita ao 

magistrado que seja realizada prova técnica. Veja: Art. 35. Quando a 

prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. De início, nota-se 

que pode ser realizado a averiguação do áudio, para confirmação de 

autenticidade do mesmo. A norma processual civil em seu artigo 436, 

inciso III, relata que a parte intimada a falar sobre documento constante 

dos autos poderá suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do 

incidente de arguição de falsidade. Nessa esteira, pode-se concluir que 

não comporta no rito dos juizados especiais cíveis a produção de prova 

complexa, uma vez que poderia a reclamante arguir falsidade do 

documento juntados aos autos e de logo periciá-lo. Por seguinte, por mais 

que ficasse comprovado a autenticidade do contrato, não houve 

contratação do serviço, nem mesmo sequer fora juntado aos autos envio 

de fatura para o endereço ou pagamento de qualquer fatura emitida pela 

requerida evidenciado mais uma vez que jamais houve contratação pelo 

embargante. Olhe os inúmeros julgados neste sentido: TJ-RS - Mandado 

de Segurança MS 70048930663 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/05/2012 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ TITULAR 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. A sistemática 

dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei 9.099 /95, não prevê - e me 

arrisco a dizer que não admite - qualquer recurso para a instância 

superior da Justiça Comum, representada pelos Tribunais dos Estados, 

das suas decisões. Isto ocorre, entre outros motivos, porque se pretende 

para o Juizado Especial, até mesmo para garantir a celeridade, 

informalidade e economia processual a qual se propõe, uma autonomia 

jurisdicional frente à Justiça Comum. Pelo mesmo motivo não é de se... 

Encontrado em: Nona Câmara Cível Diário da Justiça do dia 23/05/2012 - 

23/5/2012 Mandado de Segurança MS 70048930663 RS (TJ-RS) Marilene 

Bonzanini Bernardi TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 

139000320088070001 DF 0013900-03.2008.807.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 17/03/2009 Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9099 

/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE 

DE PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE EXAME MATÉRIA CONTROVERSA 

NO ÂMBITO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA 

PELA RELATORA, PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51 , INCISO II , DA LEI 9099 /1995. 

DECISÃO: PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA. 1- 

CONSIDERANDO QUE A CAUSA POSTA À APRECIAÇÃO ENVOLVE 

MATÉRIA COMPLEXA E QUE HÁ NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL TÉCNICA, PARA POR FIM A CONTROVÉRSIA, OS JUIZADOS 

ESPECIAIS SE MOSTRAM INCOMPETENTES PARA ANALISAR O FEITO. 2- 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL,SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA, ACOLHIDA, PARA 

DECLARAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 3- 

SENTENÇA ANULADA. Encontrado em: CONDOMÍNIO. Ação Cí-vel do 

J u i z a d o  E s p e c i a l  A C J  1 3 9 0 0 0 3 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0013900-03.2008.807.0001 (TJ-DF) IRACEMA MIRANDA E SILVA... DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF 17/03/2009, DJ-e Pág. 

224 - 17/3/2009 LEI DO JUIZADO ESPECIAL... ABSOLUTA, JUIZADO 

ESPECIAL. VOTO VENCIDO: REJEIÇÃO, PRELIMINAR, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, DIREITO... TJ-RS - Recurso Cível 71005485743 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 25/05/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

PINTURA E TESTURA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO QUE NÃO 

FOI APROVADO PELO CONTROLE TÉCNICODA EMPRESA CONTRATANTE- 

REDE HOTELEIRA. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA INCLUSIVE 

O DEFEITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM PERÍCIA 

TECNICA NA OBRA QUE NÃO PODE SER REALIZADA NO JUIZADO 

ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA COMPLEXIDADE E SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível Nº 

71005485743, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 22/05/2015). Assim, pela 

leitura dos julgados acima mencionados, o juizado não detém competência 

para julgamento de prova complexa, todavia, no presente caso há 

possibilidade de o julgador solicitar prova técnica para dirimir dúvidas que 

possam influenciar na decisão. Noutro enfoque, caso não seja o 

entendimento de Vossa Excelência, este poderá extinguir o processo sem 

resolução do mérito ou remeter o mesmo para justiça comum. Neste ensejo 

fora retirado do Embargante a possibilidade de exercer o direito de ampla 

defesa e contraditório, direito este constitucionalmente reconhecido. Da 

forma que a sentença fora homologada, haverá privação dos bens do 

reclamante sem um processo hígido e com as garantias fundamentais 

reconhecidas. Desta forma a Sentença fora contraditória e omissa quanto 

a lei, uma vez que fora questionamento na inicial que não existe contrato 

entre autor e réu, e apenas com um áudio mp3 este fora julgado o pedido 

em improcedente e condenado em custas e litigância de má-fé. Não há 

razão para julgar o pedido improcedente, uma vez que não houve em 

nenhum momento desincumbência da parte reclamada quanto ao ônus de 
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provar a regularidade da contratação. Como pode ser observado, a 

sentença não enfrentou todos os pontos suscitados pelo embargante, 

uma vez que não fora realizada perícia no citado áudio para infirmar na 

decisão de forma robusta. Da Referência a valores em condenação por 

litigância de má-fé. Litigância de má-fé é a parte ou interveniente, que, no 

processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 

processual a outra parte. Responde por perdas e danos processuais 

aquele que age de má-fé, independentemente do resultado da demanda. 

Antes de o juiz declarar o litigante como de má-fé e condená-lo às penas 

do CPC 80, deve dar-lhe dar oportunidade para defender-se (CF 5º LV). 

No caso em tela, a sentença fora contraditória aos preceitos de 

congruência elencada no artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez 

que houve total disparidade com as provas constantes dos autos. 

Excelência, segundo consta da sentença, que fora embasada em um 

áudio mp3, aonde não há sequer contratação do citado serviço, tendo em 

vista que no citado áudio não consta nenhum pedido para contratar o 

referido serviço. Não pode uma sentença presumir fatos sem nenhuma 

prova objetiva ou mínima para convicção. Deve ser reproduzido o áudio e 

periciado para formatar uma sentença congruenta aos termos 

apresentados. Do Efeito Infringente como Consequência Normal dos 

Embargos Declaratórios O objetivo dos embargos de declaração é o 

esclarecimento, complemento ou correção material da decisão. Portanto, 

eles não se prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa 

nem a reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por 

isso, é comum dizer-se que os embargos de declaração não podem ter 

efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou caráter 

“infringente”). No entanto, “infringentes” quaisquer embargos declaratórios 

podem ser, no cumprimento de sua função normal. Ao se suprir a 

omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o 

erro material, é sempre possível que a decisão de resposta aos embargos 

altere até mesmo substancialmente o teor da decisão embargada. Por 

exemplo, o juiz havia julgado procedente o pedido condenatório ao 

pagamento de quantia. No entanto, omitiu-se de examinar a questão da 

prescrição da pretensão de cobrança – que foi objeto de alegação pela 

parte e deveria até ser conhecida de ofício. Uma vez apontada essa 

omissão em embargos de declaração e constatada pelo juiz, seu 

suprimento poderá alterar essencialmente o resultado do julgamento. Ao 

examinar a questão da prescrição e tê-la por ocorrida, o juiz emitirá um 

julgamento de mérito desfavorável ao autor, antes vencedor. Mas – 

reitere-se – quando isso ocorrer, estar-se-á diante da função normal, 

típica, dos embargos. Assim, poderá o Juiz, conforme questões 

suscitadas, rever a decisão, conforme efeito infringente dos embargos, 

alterando de forma substancial ou total a sentença. Do Pedido Reiteração 

Quanto as Folhas 127 e 128. Excelência, a Constituição Federal em seu 

artigo 5º inciso LV, dispõe - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; sendo que a 

sentença fora contraditória e obscura quanto a aplicação da possibilidade 

de perícia técnica (art. 35 da Lei 9.099/95), uma vez que não houve perícia 

do áudio para comprovação da autenticidade do mesmo (art. 436, III do 

Código de Processo Civil). Assim, requer seja na forma do artigo 1.022 e 

parágrafo único incisos I e II, aonde pode com efeito infringente dos 

embargos, reanalisa a matéria e tem a possibilidade de reformar a decisão, 

não ferindo o efeito de imutabilidade da sentença. Termos em que Pede-se 

e se espera Deferimento De Arenápolis-MT, 01 de dezembro de 2016. 

P.p.------____________________________ Silvio Ferreira Freitas OAB/MT 

19.920-O

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008236-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DIOGO GONCALVES (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008236-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GUSTAVO DIOGO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GUSTAVO DIOGO GONÇALVES em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

parte Requerente afirma que teve seu nome inscrito indevidamente em 

cadastro de inadimplentes por débito de R$ 206,52 (duzentos e seis reais 

e cinquenta e dois centavos) que desconhece. Em sede de contestação a 

parte Reclamada sustentou pela existência e regularidade do débito. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Em sua defesa a parte Requerida arguiu que referido débito refere-se ao 

Cartão de Crédito ELO NACIONAL MULTIPLO nº 5067.****.****.9207; 

contudo, limitou-se a colacionar print screen de seu sistema, o que não 

pode ser admitido por tratar-se de prova produzida unilateralmente. Em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC era ônus da parte 

Requerida a demonstração da regularidade da contratação que ensejou a 

inscrição. E, não havendo demonstração da origem do débito, este dever 

ser entendido como indevido. Nesse sentido, é pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - 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 ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Deixo de aplicar a 

Súmula 385, STJ, eis que a outra negativação registrada em nome da parte 

Requerente, anterior a presente, foi discutida no processo n. 

1008234-33.2017.811.0015, cuja demanda foi julgada procedente, com a 

declaração de inexistência do débito. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes autos, e, 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

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, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007526-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

PAMELA KARIMI TERRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1007526-46.2018.8.11.0015 Valor da causa: 

$10,124.98 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: PAMELA KARIMI TERRES DE OLIVEIRA Endereço: 
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RUA DAS JUÇARAS, 1318a, - DE 1039/1040 AO FIM, JARDIM DAS 

VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-289 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Endereço: AC SINOP, 

ESTRADA NANCI KM 01, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-970 Senhor(a): PAMELA KARIMI TERRES DE OLIVEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 

Data: 22/10/2018 Hora: 09:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. SINOP, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013323-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLI DA SILVA GIMENES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013323-37.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 135,97; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KIMBERLI DA SILVA GIMENES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Das Preliminares Das Preliminares Não há que se falar em 

ausência de presunção absoluta dos fatos alegados na exordial devido a 

REVELIA, tendo em vista que não houve revelia no presente feito. Ainda 

não há que se falar em falta de interesse de agir, eis que o direito de agir 

decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente, nem mesmo da ausência do 

comprovante original de negativação, visto que a empresa tem acesso 

irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

a distribuição de centenas de ações idênticas, assim, não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito as 

preliminares arguidas. II - Mérito A priori, determino a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

empresa requerida no valor de R$ 135,97 uma vez que não possui com ela 

nenhum contrato. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta 

que a negativação é lícita, ante a regularidade da contratação e 

inadimplência da parte requerente. A requerente impugna 

especificadamente a tese da defesa, alegando especialmente a ausência 

de documentos comprobatórios. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato 

que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Com efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação 

constam a assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a 

contratação com a empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. Ressalto ainda que as telas 

de sistemas colacionadas na contestação, são documentos produzidos 

unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Pois bem. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 
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reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Ademais, quanto ao pedido de condenação da 

reclamada em litigância de má-fé, restou evidente que a parte demandada, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, arguiu preliminares 

completamente descabidas, tentando induzir o juízo ao erro, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte requerida como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Com intuito 

inibitório, condeno a parte requerida em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerida ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação 

do item “c” não seja cumprida. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011512-25.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (ADVOGADO(A))

EDILSON DE SOUZA SANTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELEILDO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011512-25.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: EDILSON DE SOUZA SANTO 

EXECUTADO: ELEILDO DE PAULA Vistos, etc. DEFIRO o pleito autoral, uma 

vez que a certidão de ID. 11096597 atesta que a propriedade do bem é do 

executado. Sendo assim, DETERMINO: I – EXPEÇA-SE certidão para fins 

de averbação de penhora do imóvel de ID. 11096728, fazendo constar as 

especificações indicadas em ID. 12722773; II – Ademais, INTIME-SE a 

exequente para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias; III – Decorrido o prazo, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002121-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1002121-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALLEKS JUNIOR BENTO DE 

MELO ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Intime-se o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, 

extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA OS FATOS a que se 

RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer relação jurídica com 

a demandada ou se há relação de consumo entre as partes, mas que 

desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a negativação, sob 

pena de extinção da ação por inépcia da inicial; INTIME-SE ainda o autor 

para que, no mesmo prazo alhures, junte o comprovante de residência em 

seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. II - Devidamente 

emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1002131-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA VIEIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Intime-se a autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, 

extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA OS FATOS a que se 

RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer relação jurídica com 

a demandada ou se há relação de consumo entre as partes, mas que 

desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a negativação, sob 

pena de extinção da ação por inépcia da inicial; INTIME-SE ainda a autora 

para que, no mesmo prazo alhures, junte o comprovante de residência em 

seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. II - Devidamente 

emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001196-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANE CARLA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013620-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013620-44.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TRANSPORTE DE PESSOAS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL Parte Ré: 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc... Trata-se de 
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Reclamação Cível em que o Requerente pleiteia indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos materiais de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em razão de atraso no embarque. Realizada a audiência 

para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A requerida 

apresentou contestação alegado não existir nexo causal entre o ato e o 

dano alegado, vez que não contribuiu para o infortúnio, também, insurgiu a 

impossibilidade de danos morais uma vez que são ausentes os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, vez que não existem provas do 

dano sofrido. Ainda, sustentou a impossibilidade da inversão do ônus da 

prova, uma vez que neste caso o consumidor não demonstra sua 

hipossuficiência. A parte requerente não impugnou a contestação. É o 

relatório. Inicialmente, destaco a matéria comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 335 inciso I do CPC, razão pela qual, atenta 

aos princípios da celeridade e economia processual, passo ao seu 

imediato julgamento. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Tendo alegado o requerente 

que houve a falha na prestação de serviços da requerida, retirando de 

circulação a linha de ônibus no qual o requerente iria embarcar, competia à 

requerida provar que não agiu com falha na prestação de serviço, nos 

termos do artigo 14 §1º e incisos do CDC, desconstituindo os fatos 

alegados pela parte requerente (artigo 373 inciso II do CPC). Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar que não houve o cancelamento arbitrário da linha de ônibus que 

havia vendido ao requerente. Portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Nesta 

ordem de ideias, quanto aos danos materiais, imperioso reconhecer que 

apesar de ter comprovado o valor gasto com a Passagem de Ônibus (R$ 

99,53) o reclamante não comprovou a perda da oportunidade de trabalho, 

a perda de oportunidades futuras e ainda os prejuízos decorrentes da 

viagem para que chegasse ao seu destino. Assim, decido pela parcial 

procedência dos danos materiais. Quanto ao dano moral, entendo pela 

procedência da verba, pois a situação gerou desconforto ao consumidor, 

fato que não pode ser confundido com o mero aborrecimento. Para 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo 

como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação para condenar a reclamada a pagar à parte requerente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como condenar a requerida 

a pagar à ressarcir ao requerente a quantia de R$ 99,53 (noventa e nove 

reais e cinquenta e três centavos) por danos materiais, corrigida pelo 

INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. P.R.I. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013303-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE DI DOMENICO (REQUERENTE)

KARINA ALYNE DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEONICE PEREIRA DO AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Depósito Judicial realizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008319-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

SOLANGE FRUTUOSO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008319-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE FRUTUOSO DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14373518 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT (ADVOGADO(A))

LUCAS ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000199-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS ANTONIO SILVA, 

MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14691181 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009709-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA (ADVOGADO(A))

GIULIANO CURVO MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR VEICULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009709-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GIULIANO CURVO MUNIZ 

REQUERIDO: UNICAR VEICULOS Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 321 do 

NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos documentos 

pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG), bem 

como, junte o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei 

n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; Com a juntada do documento, 

conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008025-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONATAN MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008025-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13360918 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT (ADVOGADO(A))

LUCAS ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000199-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS ANTONIO SILVA, 

MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14691181 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAILA HAIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001602-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KAILA HAIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15046339 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009481-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDIVANIL SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1009481-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDIVANIL SOUZA RAMOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o comprovante de 

residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. INTIME-SE ainda o autor para que, no mesmo prazo alhures, junte 

aos autos extrato bancário e relatório emitido junto ao INSS que 

demonstrem a realização de descontos efetuados pela requerida em sua 

aposentadoria, conforme mencionado na exordial. Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008319-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

SOLANGE FRUTUOSO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008319-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE FRUTUOSO DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14373518 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

VILSON LUNKES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIONE COLOMBO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

ANGELA CARDOSO BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010810-79.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACHINER (EXEQUENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013064-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013064-42.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOAO 

FERNANDO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do 

NCPC. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve 

regular contratação pela demandante com ulterior utilização dos serviços, 

sem, contudo haver o adimplemento decorrente da prestação do serviço 

efetuada. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a empresa 

requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, 

deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o 

ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se 

concluir que a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 542 de 664



Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de nos valores de R$ 275,76 (duzentos e setenta cinco reais, e 

setenta e seis centavos) determinando que a Reclamada proceda com o 

cancelamento do registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do 

referido contrato; b) CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da 

disponibilização da inscrição). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (REQUERIDO)

SILVAN AURI BERTONCELLO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1006914-11.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $20,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA DOS 

CEDROS, 667, - DE 471/472 A 861/862, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - 

CEP: 78556-046 Nome: JOCELAINE DA SILVA Endereço: RUA DOS 

CEDROS, 667, - DE 471/472 A 861/862, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - 

CEP: 78556-046 POLO PASSIVO: Nome: SILVAN AURI BERTONCELLO 

Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 785-B, - DE 397/398 A 860/861, JARDIM 

BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-034 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/10/2018 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 3 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

GILSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS (EXECUTADO)

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010395-67.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VILSON PAULO VARGAS Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte promovente pretende a RECONSIDERAÇÃO da 

decisão que, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95 declarou extinto o presente feito. 

Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o exequente 

merece o deferimento do pleito alhures, eis que não vislumbro óbice algum 

para determinar o prosseguimento da ação, isto porque a sentença 

proferida não possui caráter terminativo, sendo possível a parte postular 

que novos atos sejam praticados visando o adimplemento do débito 

exequendo. Sem maiores delongas, DEFIRO o prosseguimento dos autos, 

considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95). No entanto, em que pese o 

postulado retro, verifico que o exequente não colacionou aos autos 

informações quanto à localização do veículo indicado no extrato de ID. 

14630499, uma vez que consta no feito pedido de expedição de mandado 

de penhora, avaliação e remoção do aludido veículo. Sendo assim, a fim 

de não causar prejuízo à parte exequente, DETERMINO: I - INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo 

a localização do veículo que se pretende penhorar, requerendo, ao final, o 

que entender de direito, sob pena de indeferimento do petitório de ID. 

14793866; II – Ademais, diligencie-se à Secretaria de Vara no cumprimento 

do item 4, do “decisum” de ID. 14457919; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012436-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AIRTON QUINZANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012436-65.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCOS AIRTON QUINZANI 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, 3 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013487-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO JOSE DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013487-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: OLIMPIO JOSE DE SOUZA JUNIOR 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, 3 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-81.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI (ADVOGADO(A))

ROSECLER DA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

AVAIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DENOVAN ISIDORO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010472-81.2009.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSECLER DA ROSA 

EXECUTADO: SINESIO PEREIRA DOS SANTOS, AVAIR PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. I – DEFIRO o petitório de ID. 15084373, ao passo que 

determino a DESCONSTITUIÇÃO da advogada dativa nomeada nos 

presentes autos e por consectário, a EXCLUSÃO da patrona habilitada da 

parte autora no sistema informatizado “PJe”; II – Ademais, EXPEÇA-SE 

novo MANDADO de AVALIAÇÃO do bem móvel penhorado (ID. 9941732), 

a ser localizado no endereço declinado na petição de ID. 15084373; III – 

Aportada a avaliação, INTIME-SE o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010693-54.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010693-54.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP EXECUTADO: ANIZIO GONCALVES Vistos, 

etc. I - DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; II - Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; III - 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 
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bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008168-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ADELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE BARROS GARCIA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI (ADVOGADO(A))

NELSON GABRIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013098-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

UIGUE BERGUE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 
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presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

IRACI DE OLIVEIRA CLARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012946-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

MISGLEI VIEIRA ABREU FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013310-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ESCALAMBRA COLTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008570-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006364-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAIME DIAS DO SACRAMENTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010286-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008387-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013793-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006824-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

SERGIO RODRIGUES DE SOUZA 56992530178 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013339-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARINEIA JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007810-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 
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termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009706-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009706-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE DA SILVA LUZ 

REQUERIDO: GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Verbera que não possui 

nenhum contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte 

Ré. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a 

negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois 

bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que 

não tem qualquer relação jurídica com a requerida, não havendo débito 

que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão referente ao 

Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 
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PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo 

do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em audiência, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009450-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ANNE DO NASCIMENTO ERNANDES (REQUERENTE)

CRISTIANO ANDRIGHETTI ADAMES (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009450-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARY ANNE DO 

NASCIMENTO ERNANDES, CRISTIANO ANDRIGHETTI ADAMES 

REQUERIDO: MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, 

aduzem os requerentes que firmaram compromisso de compra e venda 

com a demandada, para aquisição de unidade imobiliária em regime de 

condomínio, localizadas no Condomínio Portal do Servidor. Verberam que, 

em que pese não ter sido entregue o imóvel adquirido, a requerida passou 

a cobrar valores referentes ao imposto ITBI e IPTU bem como de taxas 

condominiais, as quais aduzem indevidas, na medida em que ainda não 

detém a propriedade do imóvel. Pugnam pela concessão da tutela para que 

sejam suspensas as cobranças dos valores em discussão, até a entrega 

das chaves do imóvel, bem como que abstenha-se de incluir seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque, conforme se verifica dos documentos coligidos aos 

autos, o imóvel foi comprado na planta e ainda não foi entregue aos 

requerentes, razão pela qual, em consonância com entendimento 

jurisprudencial pátrio, a priori, não cabe aos requerentes o pagamento dos 

valores referentes a IPTU e Taxa Condominial, sendo considerada abusiva 

cláusula contratual que fixa tal responsabilidade. Nesse sentido já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - TAXA CONDOMINIAL E 

IPTU - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. 

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A 

construtora é parte legítima para figurar no processo em que o consumidor 

pretende a restituição do valor pago a título de taxa condominial e de IPTU 

antes da entrega do imóvel. Preliminar afastada. 2 - "A efetiva posse do 

imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual 

surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das 

despesas condominiais." (EREsp 489647 / RJ, Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009. TJ-DF - Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20140710348448. TJ-DF - Data de publicação: 

21/05/2015). (destaque acrescido). Para arrematar: RECURSO 

INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE QUATRO MESES PARA A ENTREGA DAS CHAVES. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE REPRESENTAR OFENSA A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS 

A ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PERÍODO 

ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE. Tendo ocorrido atraso de quatro meses na entrega das 

chaves do imóvel adquirido pelos autores, não há falar em configuração 

de danos morais. O tempo de atraso não se mostra excessivo, inexistindo 

justificativa para a aplicação da função punitiva e dissuasória da 

responsabilidade civil. Tampouco é caso da concessão de indenização em 

seu caráter compensatório, porquanto não demonstrada qualquer 

excepcionalidade na situação vivenciada pelos autores. Embora referido 

na inicial que os recorridos, em razão do atraso, precisaram residir na 

residência de familiares, sem local adequado para colocar seus pertences 

e em condição desconfortável, nenhuma prova nesse sentido aportou aos 

autos. Imperativo, assim, o afastamento da indenização. Se os autores 

receberam o imóvel no mês de dezembro de 2011, não possuem, 

evidentemente, responsabilidade integral pelo IPTU relativo àquela 

competência. Incumbe à ré arcar com os débitos relativos ao período que 

antecedeu a entrega do imóvel, mostrando-se abusiva qualquer 

disposição contratual em contrário. Imperativa, assim, a restituição de 

parte do valor pago pelos autores, proporcionalmente aos meses 

decorridos até a entrega das chaves. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004419396, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 16/10/2013. TJ-RS - Recurso Cível 71004419396. Data de 

publicação: 21/10/2013). De mais a mais, estando o débito em discussão 

deve ser concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida 

reversível e não há dano inverso. I - Sendo assim, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO 

a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida SUSPENDA a 

cobrança dos boletos referentes a IPTU e TAXA CONDOMINIAL em nome 

dos autores, referente ao imóvel objeto do contrato de compra e venda 

firmado entre as partes e ainda, ABSTENHA-SE de negativar o nome dos 

reclamantes, em razão do débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação deste juízo; II - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelos reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão 
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do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. III - Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a 

reclamada para comparecimento em audiência, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa 

escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial, bem como intime-se a requerente, fazendo constar as advertências 

legais. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 24 de 

setembro de 2018. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002152-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002152-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, 

sem maiores delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 92188 Nr: 9539-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO TITILIANO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIEN THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Prom. de Justiç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA, Cpf: 

00514021144, Rg: 1241442-5, Filiação: Antonia Alves de Almeida, data de 

nascimento: 19/12/1967, brasileiro(a), natural de São Jose do Povo-MT, 

serv. gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do Réu para ciência da sentença de 

pronúncia..

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do CPP, PRONUNCIO o 

réu RAIMUNDO NONATO TITILIANO PEDRO ou FRANCISCO LEANDRO DOS 

SANTOS como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal c.c 

art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento 

pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Em tempo, analisando sobre a 

necessidade da decretação da prisão do acusado, nos termos do art. 413, 

§3° do Código de Processo penal, considerando que a liberdade provisória 

do réu foi concedida mediante termo de compromisso de comparecer a 

todos os atos do processo, bem como de não mudar de endereço sem 

informar nos autos (fl. 88) e, verificando que este, contudo, não cumpriu 

com as condições impostas, encontrando-se em local incerto e não 

sabido, DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA para assegurar a 

aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312, do Código de 

Processo Penal.Outrossim, certifique-se se houve resposta ao ofício 

expedido à fl. 133. Em caso negativo, reitere-se o referido ofício 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência. Consigne-se no ofício de que a 

ausência do resultado do confronto da guia de identificação criminal e da 

ficha datiloscópica encaminhada aquele órgão obstará a realização da 

sessão de julgamento do pronunciado, razão pela qual deverá ser dada 

prioridade a presente ordem judicial, dada a imprescindibilidade do 

documento requerido.Ademais, considerando que não há nos autos 

resposta aos ofícios de fl. 40 e 43, oficie-se requisitando o prontuário 

médico da vítima ao ser atendido no hospital público desta urbe, à data do 

fato, uma vez que o ofício de fl. 59 informa que a vítima não compareceu 

para a realização de exame de corpo e delito.Por fim, certifique-se se o 

documento juntado à fl. 147 refere-se, de fato, a estes autos. Em caso 

negativo, descarte-o dos autos e renumere-se as páginas do 

processo.Publique-se e intimem-se, nos termos do artigo 420 do 

CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas as partes para os 

fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do relatório, 

bem como para a designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo 

E. Tribunal do Júri.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, 02 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 92188 Nr: 9539-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO TITILIANO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIEN THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Prom. de Justiç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, afixei edital em local de costume nos 

átrios do fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188510 Nr: 9818-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SOUZA, PEDRO GILMAR 

NUNES GIL, HEITOR GIL CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 INTIMAÇÃO do advogado do Réu Pedro Gilmar Nunes Gil para apresentar 

alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 262165 Nr: 4951-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 Código n° 262165

Vistos,
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 Considerando a certidão de fl. retro, intime-se a Defesa para se 

manifestar nos termos do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329241 Nr: 8956-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA CAPITULINO, FRANCINALDO 

PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico e dou fé que o advogado Antônio Ferreira Diniz, fica 

devidamente INTIMADO a apresentar alegações finais, nestes autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316450 Nr: 545-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES WILLIAM LELIS TOSTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PAULO PEREIRA GOMES 

- OAB:OAB/PR 13657

 Vistos. Diante do consignado no tópico ocorrências, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens. 

Procedam-se às baixas e anotações de vezo. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 278298 Nr: 15016-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Ação Penal - Código Apolo 278298.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 50/60, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Quanto à preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa, não 

merece acolhimento, uma vez que houve a descrição dos fatos, a 

comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, 

bem como a existência de justa causa, preenchendo assim os requisitos 

previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais argumentos, se confundem com o mérito da ação e 

serão analisados em momento oportuno.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2019, às 14h45min .

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 43).

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 02 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329830 Nr: 9341-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON CARLOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA SOARES 

ALTOÉ - OAB:16126/MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01a/01b-verso), para:ABSOLVER ADIMILSON CARLOS RIBEIRO, 

brasileiro, natural de Ortigueira/PR, nascido em 23/01/1983, filho de Luiz 

Carlos Ribeiro e Meriene Polak Ribeiro, nos termos do que preconiza o 

artigo 386, inciso V, do CPP, da conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso 

II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso 

formal de crimes, lhe imputada na exordial acusatória. O sentenciado 

poderá aguardar o trânsito em julgado desta sentença em liberdade, diante 

da própria natureza absolutória.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à 

INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do 

artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o cumprimento do estabelecido no 

seu §1º.Com o trânsito em julgado, restitua-se ao sentenciado, na pessoa 

de suas advogadas constituídas (procuração com poderes para “receber” 

– fl. 58), os bens com ele apreendidos, pois não comprovada a origem 

ilícita, devendo ser intimadas para retirá-los no prazo de 90 (noventa) dias. 

Transcorrido o prazo entabulado sem manifestação, determino sejam os 

bens doados pela Diretoria do Foro à instituição sem fins lucrativos, se 

úteis ou, acaso inutilizáveis, destruídos, com as cautelas 

cabíveis.Expeça-se alvará de soltura, colocando-se em liberdade o 

sentenciado, se não estiver segregado por outro motivo, observando-se 

as disposições constantes na Ordem de Serviço 005/2017-GAB. 

Certifique-se, senhora Gestora, a retirada de eventual mandado de prisão 

em aberto do BNMP em desfavor do sentenciado em razão destes 

autos.Nos termos do artigo 1.443 da CNGC/MT, comunique-se a Direção 

da Unidade Prisional que custodia o sentenciado.Notifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se as advogadas constituídas, para os fins do artigo 

1.387 da CNGC/MT. Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, 

do artigo 317, da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 02 de outubro de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 186692 Nr: 7898-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG, VANDERLEI 

HENRIQUE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na 

denúncia (fls. 06/07-verso) para:CONDENAR VANDERLEI HENRIQUES 

COSTA, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 180, 

caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente 

semiaberto (fundamentação acima), bem como pena pecuniária de 14 

(quatorze) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 

49, § 2º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código 

Penal.DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIOGO DE SOUZA 

SCHEMBERG, em relação ao crime de receptação (CP, art. 180, caput) lhe 

imputado na denúncia, nos termos do artigo 109, inciso IV c/c artigo 115 

c/c artigo 107, IV, todos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, 

façam-me os autos conclusos para a análise da ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva retroativa.Destrua-se a substância entorpecente 

apreendida, procedendo-se nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/2006, 

oficiando-se à autoridade policial para tanto.Determino a devolução dos 

bens apreendidos com os sentenciados, relacionados à fl. 43, e do valor 

monetário (fl. 30), pois não comprovada a origem ilícita, observando-se a 

juntada de recibo. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem 

manifestação dos sentenciados (os quais devem ser intimados por esta 

sentença também para os fins de restituição), os bens deverão ser 

doados pela Diretoria do Foro à instituição sem fins lucrativos se úteis ou, 

acaso inutilizáveis, destruídos, com exceção ao valor monetário. Em 

relação a esse, sem comparecimento/manifestação no prazo acima, 

determino seja doado para o Conselho da Comunidade desta Comarca, 
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com as cautelas de praxe.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Dispenso o 

registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Sinop, 28 de 

setembro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127047 Nr: 6261-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEUSA TERESINHA 

HAUBERT, para devolução dos autos nº 6261-07.2010.811.0015, 

Protocolo 127047, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 311172 Nr: 15318-05.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 vISTOA ... 7- Por outro lado, ante a possibilidade jurídica de reconversão 

das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, designo 

audiência admonitória para o dia 24 de Outubro de 2018, às 14h45min, a 

fim de melhor esclarecer ao recuperando acerca das questões relativas à 

reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. 8- 

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, bem como 

intime-se o reeducando para comparecer na solenidade. 9- Sem embargo 

do que foi deliberado até aqui, defiro o requerido pelo Promotor de Justiça 

na cota Ministerial de fls. 57/58, item II, e até que seja analisada de forma 

definitiva a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de 

liberdade, SUSPENDO a execução das penas restritivas de direitos. 10- 

Por fim, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do 

cálculo de liquidação da pena de multa imposta ao reeducando. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 335160 Nr: 12911-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521-MT

 Vistos.

1 - Ciente quanto à distribuição destes autos nesta Comarca de Sinop/MT.

2 - Considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por 

duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à 

comunidade e limitação de fim de semana (fl. 266), designo audiência 

admonitória para o dia 24 de Outubro de 2018, às 16h15min, com o fito de 

estabelecer a forma de cumprimento das reprimendas.

3 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, bem como intime-se a 

reeducanda para comparecer na solenidade, observando-se o endereço 

grafado na guia de fls. 02/03.

4 - Por fim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração 

do cálculo de liquidação da pena de multa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 23 de Agosto de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 186616 Nr: 7796-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR BALTAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Vistos... 20 - Designo audiência admonitória para o dia 17 de Outubro de 

2018, às 14 horas.21 - Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado, 

bem como intime-se o reeducando para comparecer na solenidade.22 - 

Por fim, prossiga-se no cumprimento das decisões judiciais de fls. 

211/211-verso, 316/317 e 365/366.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 14 

de Agosto de 2018.João Manoel Pereira Guerra Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302920 Nr: 10130-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL PEREIRA NASCIMENTO, Cpf: 

00659411105, Rg: 15210049, Filiação: Chileno Rodrigues do Nascimento e 

Aureolina Pereira do Nascimento, data de nascimento: 15/05/1981, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  C u i a b á - M T ,  c o n v i v e n t e , 

montador/soldador/desempregado, Telefone 66-9600-1485. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 

24 DE OUTUBRO DE 2018, ÁS 16H, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, na sala de audiência da Terceira Var Criminal de Sinop – 

MT.

Resumo da Inicial: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deverá o autor(es) do fato comparecer 

a audiência acompanhado(a)(s) de advogado habilitado e, caso não 

tenha(m) condições para constituir patrono, deverá(ão) procurar a 

Defensoria Pública local, com antecedência à data da audiência. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) Diante do grafado acima, marco o dia 24 

de outubro, p.f, às 16h00min, como nova data e horário para a realização 

da Audiência Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação 

local, através do serviço de utilidade pública, para que compareça na data 

e horário da audiência perante este juiz e 3) Saíram intimados a Defensora 

Pública e o Promotor de Justiça, Nada mais havendo para constar, 

determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a 

qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador 

designado para os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai 

devidamente lida e assinada pelos presentes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 03 de outubro de 2018

Rosiane Tenorio Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 176781 Nr: 12509-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PINTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Vistos etc. 1) Diante do grafado acima, marco o dia 29 de outubro, p.f., às 
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16h30min, como nova data e horário para a audiência admonitória do 

apenado Nelson Pinto Gomes, expedindo-se o competente mandado de 

intimação e 2) Saíram intimados, Defensora Pública e Promotor de Justiça. 

Nada mais havendo para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento 

da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim ____________ (Pablo 

Augusto Oss, Assistente digitador designado para os trabalhos de 

audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada pelos 

presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312675 Nr: 16192-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB/MT 18563 que está de posse destes autos físicos 

(em carga) além do prazo permitido, 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 289560 Nr: 1962-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) ANTONIO FERNANDO 

ALVES SANTOS - OAB/MT 11434” que está de posse destes autos 

físicos (em carga) além do prazo permitido, 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 266379 Nr: 7323-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AMBRÓSIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) DONIZETE PABLO 

SOUZA - OAB/MT 15083-O” que está de posse destes autos físicos (em 

carga) além do prazo permitido, 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173317 Nr: 8502-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB/MT 18563 que está de posse destes autos físicos 

(em carga) além do prazo permitido, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316281 Nr: 407-51.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 A defesa foi apresentada em 21.9.2018 (f. 84), ocasião em que a ré 

pugnou pela "revogação da condição indicada no item I da decisão judicial" 

(sic), pois incompatível com a prisão domiciliar nos autos da Ação Penal 

Cód. 98410, em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 

Cláudia/MT.Não obstante, em 16.8.2018 (f. 90) a ré, assistida pela 

Defensoria Pública da comarca de Cláudia/MT, informou que "deseja voltar 

a residir no município de União do Sul/MT" (sic).Pois bem. Com relação ao 

pedido formulado na defesa prévia (f. 84), de fato, o comparecimento 

mensal em Juízo para informar o endereço e comprovar atividade laboral 

mostra-se incompatível com a prisão domiciliar determinada nos autos da 

Ação Penal Cód. 98410 (comarca de Cláudia/MT), razão pela qual 

suspendo a medida cautelar contida no item "I" da decisão proferida em 

22.8.2018 (f. 78), enquanto perdurar a prisão domiciliar nos autos Cód. 

98410, devendo ser imediatamente cumprida pela ré caso a prisão venha 

a ser revogada.No tocante ao pedido formulado em 16.8.2018 (f. 90), 

considerando que a prisão domiciliar foi revogada nesta Ação Penal, 

verifica-se a perda superveniente do interesse processual, todavia, com 

relação à pretensa mudança de endereço, não se vislumbra qualquer 

óbice, desde que seja autorizada pelo Juízo da comarca de Cláudia/MT e 

devidamente comunicada a este Juízo, mediante comprovação 

documental.Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de 

instrução e julgamento para 30.10.2018 (terça-feira), às 13:45 

horas.Intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o disposto nos 

artigos 351 e 370, caput e § 4º, ambos do CPP e 980, § 1º, da CNGCGJ/MT 

e caso a ré, de fato, informe residência em União do Sul/MT, termo da 

comarca de Cláudia/MT, expeça-se carta precatória ao Juízo respectivo, 

para seu interrogatório e fiscalização das medidas cautelares impostas (f. 

78).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 287878 Nr: 1047-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO os advogados do réu para, no prazo legal, 

apresesntarem suas razões ao recurso interposto.

Comarca de Várzea Grande

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: 1001895-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (AUTOR(A))

P. R. R. D. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. C. M. (RÉU)

 

VISTOS. I- Cite-se o requerido, no endereço constante na petição (evento 

n.º 15369573), intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 
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conciliação/mediação que designo para o dia 21/11/2018, às 15h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008024-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PICOLOMINI DE PAULA RIBEIRO (REQUERIDO)

ENERCI CORREA PICOLOMINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO. Encaminho para 

publicação a decisão que declinou competência desta Ação à Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, cujo resumo segue: 

(...) Desta forma, em que pese o declínio da competência para a Vara 

Especializada da Infância e Juventude, mas havendo indícios de violência 

sexual em face da menor, entendo por determinar estudo psicossocial na 

residência das partes, sem prévio aviso, devendo a equipe multidisciplinar 

averiguar também a possibilidade de alienação parental. Remeta-se com 

urgência. Diante do exposto, determino a remessa deste feito à Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, nos termos do 

artigo 64, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que este juízo é 

absolutamente incompetente para o trato da matéria. VÁRZEA GRANDE, 3 

de outubro de 2018. FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(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-496 GUARDA

Processo Número: 1003984-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (ADVOGADO(A))

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. D. S. (REQUERIDO)

P. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Sobreveio pedido de desistência id. 10271722. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Em que pese os ditames do art. 

485, §4º do CPC, tendo em vista que a contestação se deu por negativa 

geral, entendo desnecessária a manifestação do curador nomeado. Tendo 

em vista a petição da parte requerente manifestando-se pela desistência 

da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao processo, não 

resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c 

art. 200, § único ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se de beneficiária 

da Justiça Gratuita. Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012039-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. H. (ADVOGADO(A))

F. W. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Ad cautelam, inobstante o acordo celebrado perante esse Juízo, 

em 25 de setembro de 2018, hei por bem designar nova sessão que será 

por este Magistrado presidida, e para tanto, designo o dia 13/11/2018, às 

15h00m (horário oficial de MT). II- Intimem-se as partes e advogados para 

comparecerem. III- Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 416963 Nr: 20435-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDA, MARLENE MAURA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEVALDO LOURENÇO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as respostas dos Ofícios, intimo a parte 

autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434877 Nr: 3945-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDC, EPULDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

I- Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

III- Em seguida, ao Ministério Público.

IV- Sem prejuízo das determinações acima, dê-se fiel cumprimento ao item 

III, da decisão de fl. 52.

V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434877 Nr: 3945-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDC, EPULDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Renove-se a diligência no endereço constante à fl. 33-verso, razão pela 

qual revogo a decisão de fl.27. Expeça-se o necessário. Atente-se para a 

decisão de fls. 14/14-verso.

II- Cumpra-se o mandado com as prerrogativas previstas no art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434877 Nr: 3945-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDC, EPULDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Considerando o teor da certidão de fl. 20, defiro o pedido de citação, via 

edital, nos moldes requeridos de fl. 25-verso.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434877 Nr: 3945-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDC, EPULDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I - Processe em segredo de justiça (CPC, art. 155, II).

II - Nos termos do artigo 4.º, da Lei n.º 1.060/50, defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.

III - Intime-se a representante legal da autora, na pessoa de sua 

Defensora, para emendar a inicial (CPC, art. 284), no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento, relacionando no polo passivo da lide o 

devedor dos alimentos pretendidos neste feito, uma vez que Rivaldo José 

de Arruda é estranho à relação processual.

IV - Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228179 Nr: 8336-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPGEDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELO CONTRI - 

UNIVAG - OAB:882175, JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:1537-E/MT, LEDA JANAINA MORAES DIAS - OAB:13424-E, 

MARCIA DANILA DE MIRANDA SILVA - OAB:15388/E, RODRIGO 

BELONI - OAB:16.560-B, TATIANA M. DO AMARAL - OAB:18949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MICHELE KOVACS, 

para devolução dos autos nº 8336-92.2009.811.0002, Protocolo 228179, 

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): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 466917 Nr: 19691-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Foi determinada a emenda da inicial conforme decisão de fls. 39.

Decorreu o prazo para emenda sem que houvesse manifestação da parte, 

conforme se denota da certidão de fls. 42.

É o relatório.

Decido.

A petição inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início à rela-ção 

jurídica processual.

Denota-se que a parte autora não adequou a exordial aos ditames 

regulares do códex processual, de modo que o indeferimento da inicial é 

de ri-gor.

Ante o exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, c/c art. 

330, IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, nos 

termos do Art. 485, I do CPC não resolvo o méri-to.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445858 Nr: 9860-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKLDABNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 20.452-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Araújo Júnior - 

OAB:12244-B, ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14404

 Vistos.

Jessika Luana Lopes dos Anjos Braga Novais da Silva ingressou com a 

presente Ação de execução de alimentos em face de Jesse José da Silva.

 No decorrer do feito, mais especificamente com a juntada da petição de 

fls. 157, a exequente informou ter se formado em curso superior, 

alegando assim, a perda do objeto do presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da presente 

ação, tendo em vista a morte do requerente.

Assim, temos o que preceitua o art. 493 do CPC, in verbis:

 Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modi-ficativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, cabe-rá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.

 A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 Momento: A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a 

situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. (in "Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 589).

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a perda do objeto da 

presente ação e, como consequência, não resolvo o mérito do presente 

feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, coma as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246192 Nr: 6469-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha Velter - OAB:4.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Souza 

Madureiro - OAB:MT 10.353, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Vistos.

O executado se manifestou à fls. 186/188 e juntou comprovante de 

pagamento às fls. 204.

Instada a se manifestar, a parte exequente nada requereu sobre o valor 

pago, apenas pugnou pelo credenciamento de estagiários (fls. 207)

O Ministério Público pugnou pela intimação pessoal da parte exequente 

para manifestação sobre o valor depositado, sob pena de extinção.

Devidamente intimados, os exequentes apenas pugnaram pela expedição 

de alvará de levantamento do valor depositado, sem nada manifestar 

sobre a quitação.

Em nova manifestação, o Ministério Público entendeu pela extinção nos 

termos do art. 924, II do CPC, ante a presunção do pagamento (fls. 

216/217) pelo silêncio dos exequentes.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Julgo extinto, portanto, o presente cumprimento de sentença.

Expeça-se alvará de transferência do valor depositado em conta única 

para a conta informada às fls. 215.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005800-76.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PINHEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

José Pedro de Alcântara Jr (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PINHEIRO (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005800-76.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Danielle Pinheiro de Assis, como 

requerido no Num. 14098737. Lavre-se termo de compromisso (art. 617, 

parágrafo único do CPC). Em seguida, intime-se a Inventariante para trazer 

a certidão negativa expedida pela União, via internet, a certidão negativa 

expedida pelo Município, e, ainda, a certidão expedida pela PGE. Em 

seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005870-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE 

ANTONIO BEZERRA FILHO PROCESSO n. 1005870-93.2018.8.11.0002 

Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: VITOR GABRIEL DA SILVA Endereço: RUA 

ARGENTINA, 09, (LOT J A CURVO)-Quadra 24, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-100 Nome: CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: RUA ARGENTINA, 09, (LOT J A CURVO),Quadra 24, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-100 POLO PASSIVO: 

Nome: SONIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA ARGENTINA, 09, 

(LOT J A CURVO),Quadra 24, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78117-100 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) quem possa interessar 

FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de SONIA 

APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como seus curadores seus filhos, os 

requerentes, Srs. VITOR GABRIEL DA SILVA E CRISTIANO VINICIUS 

RODRIGUES DA SILVA, também qualificados nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda. 

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, 

no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) 

meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, 

do CPC. Lavre-se o termo de curatela compartilhada definitiva, podendo 

assinar individualmente. Isentos de custas. Registre-se. Sentença 

publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008727-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. M. (RÉU)

M. C. O. D. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. A. R. D. S. (TESTEMUNHA)

K. L. D. Q. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

E. E. D. D. P. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008727-49.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes (Id. 

14581441), 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, eis que defiro AJG ao requerido 

(Id. 14581441). Lavre-se o termo de guarda em favor genitora. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005258-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYANE SANTANA MEDEIROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA Prazo do Edital: _10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE 

ANTONIO BEZERRA FILHO PROCESSO n. 1005258-58.2018.8.11.0002 

Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: LUCILENE SANTANA DE CAMPOS Endereço: RUA 

CARLOS ANTUNES DE ALMEIDA, 15, SANTA LUZIA, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: SOYANE 

SANTANA MEDEIROS Endereço: RUA CARLOS ANTUNES DE ALMEIDA, 

15, SANTA LUZIA, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) quem possa interessar FINALIDADE: 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de SOYANE SANTA 

MEDEIROS, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 
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exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, nomeando como sua curadora sua filha, a requerente, 

Sra. LUCILENE SANTANA DE CAMPOS, também qualificada nos autos, que 

deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

interditanda. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de 

custas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75262 Nr: 7716-56.2004.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA ISABEL KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDINILSON FRANCISCO KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT-3541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONILTO 

RODRIGUES GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

7716-56.2004.811.0002, Protocolo 75262, 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): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 315158 Nr: 11454-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WODC, RODC, WANESSA LISBOA OCTAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN FARIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9203

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 1.695, CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos definitivos em um salário mínimo, 50% para cada 

filho.O pagamento da pensão deverá ser feito até o dia 10 de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária da genitora dos infantes, indicada às 

fls. 49.Os alimentos fixados retroagem à citação, como dispõe o artigo 13, 

§ 2º, da Lei nº. 5.478/68. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), em virtude do disposto no art. 82 e parágrafos do CPC.P. R. 

I.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 2 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 411943 Nr: 17745-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14.156, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido de partilha dos bens formulado na inicial, 

para o fim de determinar a divisão dos bens, na proporção de 50% para 

cada cônjuge.P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no 

§ 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, suspensa, todavia, a cobrança, eis 

que defiro a AJG (fls. 83/84, item “I”).Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC/2002), anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira, 

q u a l  s e j a :  D a l v a  d a  S i l v a  ( f l s .  1 2 ) . E m  s e g u i d a , 

arquive-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 299512 Nr: 20100-70.2012.811.0002

 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: DGDO, RBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

09/novembro/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do 

material para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em 

realizar o exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do 

Forum desta Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 

215,00 (duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta 

abaixo informada.

OBSERVAÇÃO QUE A AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA ACARRETARÁ A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM SEU 

CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO E A AUSêNCIA DO RÉU IMPLICARÁ NA 

PRESUNÇÃO DA PATERNIDADE

CIRINO ALBERTO GOULART EIRELI- EPP ( LABORATÓRIO BIOGENETICS) 

CNPJ 01.451.024/0001-20 BANCO 756 (BANCOOB) AGÊNCIA 4033 

(SICOOB/CREDICOPA) CONTA 9508-07 OU

ALMEIDA E ATAÍDES LTDA ( PARCEIRO FINANCEIRO BIOGENETICS) CNPJ 

01.803.652/0001-27 BANCO 001 (BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA 2591-7 

CONTA 49.3856

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 414731 Nr: 19207-74.2015.811.0002
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 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: BENEDITO ADRIANO COSTA, GINA BARBOSA COSTA, 

DALIVON ADRIANO DA COSTA, GUIOMAR DA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS ANTONIO DIAS DA COSTA, DE 

CUJUS ANTONIA ADRIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19207-74.2015.811.0002.

Código nº. 414731.

VISTOS etc.

Indefiro o pedido da fl. 84, no tocante à localização de bens via Sistema 

RENAJUD, eis que o órgão possui acesso de bens móveis, inclusive 

acesso de débito dos bens.

 Intime-se a Inventariante, por seu Advogado, via DJE, para trazer aos 

autos as certidões negativas de débitos referentes ao IPVA, bem como, 

apresentar as últimas declarações e plano de partilha, no prazo 15 

(quinze) dias.

Em seguida, à Fazenda Pública.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 2 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 446492 Nr: 10190-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:OAB/MT 9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade de 

curatela por representação em favor de JOSÉ DIONES MOURA PORFIIRIO, 

nomeando-lhe curadora a Sr.ª OZANA PORFIRIO NUNES, com escoro no 

art. 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos de sua 

vida e; via de consequência, declaro extinto o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Em obediência 

ao disposto no art. 755, § 3º, do CPC/2015 e no art. 9°, III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil; publique-se na rede mundial de 

computadores; no sítio do Tribunal a que estiver vinculado o Juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses; na imprensa local 01 (uma) vez, e no órgão Oficial 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Expeça-se termo de curatela 

em definitivo. Sem custas. Sem honorários.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado e, cumpridas as determinações 

supracitadas, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 414616 Nr: 19180-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSB, APDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - FAUSB - OAB:9203, Wellington Cavalcanti da Silva - 

FAUSB - OAB:10080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos à parte autora para, querendo, no prazo legal, 

impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 392506 Nr: 6897-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMMDS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por KELLY MONIQUE 

MARTINS DE SOUZA, representada por sua genitora, Sr.ª EDINEIA 

MARTINS DE SOUZA, em face de WALMIR BARBOSA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida.

O executado, regularmente citado e não efetuou o pagamento no prazo 

determinado.

As partes informaram que estabeleceram um acordo, contudo, a 

exequente cientificou o juízo do inadimplemento do executado, pugnando 

pelo decreto prisional.

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo decreto 

prisional.

Cumprida a ordem judicial, o executado quitou o débito alimentar.

Foi expedida a ordem de soltura.

Oportunizado vista dos autos ao Ministério Público, este opinou pela 

extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Cuida-se, o presente feito, de execução de prestações alimentícias, nos 

moldes do que estabelecia o art.733 do CPC/1973.

Inobstante, da análise detida aos autos, verifica-se que a obrigação 

alimentar, impingida ao executado, foi devidamente quitada.

Com o pagamento do débito, esgota-se o interesse dos credores em 

prosseguir com o processo. Por outro lado, o devedor tem o lídimo direito 

de ver declarado por sentença, sua não mais sujeição à execução.

Ex Positis, tendo o executado cumprido a obrigação, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Parquet.

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades legais, inclusive 

com baixa na distribuição.

Sem custas. Sem honorários.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 241211 Nr: 2468-02.2010.811.0002

 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: MHFLJ, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jônatas Peixoto Lopes - 

OAB:20.920/0, Yasmin de Pinho Novo Lopes - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Alves Cabral de 

Alcantara - OAB:10.465/CE

 Vistos etc.Como sabido, o cumprimento de sentença pelo rito da prisão 

engloba tão somente os três últimos meses que antecedem o protocolo do 

pedido, ou seja, Maio, Junho e Julho /2018, bem como as que venceram no 

curso do processo, sendo que a as demais parcelas descritas na petição 

de fls. 85/106, tramitarão pelo rito da expropriação.Para o regular 

processamento do feito pelos ritos distintos de penhora e prisão civil, 

determino o seguinte:1)Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): 

intime-se o executado para pagamento da prestação alimentícia 

compreendida pelos meses de Maio/2010 a Abril/2018, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito;2) Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo Civil): 

intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
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prisão: a) pagar o débito exequendo Maio, Junho e Julho/2018, bem como 

as que venceram no curso do processo; b) provar que o fez, ou; c) 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, 

bem como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado.Consigno 

que, em caso de não cumprimento, esta decisão será levada a protesto 

(Artigo 528 § 1º do Código de Processo Civil/2015). Autorizo desde já a 

intimação na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 

dada à magnitude do direito em questão, que se traduz em fonte da própria 

subsistência.Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário 

em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 

24 horas da juntada do documento. Remeta-se os autos ao Contador 

Judicial para atualização dos débitos executados, cujos valores deverão 

constar nos respectivos mandados na forma da lei.Após, certificada 

eventual inércia, manifeste-se a credora e em seguida, concluso. 

Intime-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 272073 Nr: 15320-24.2011.811.0002

 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: ACADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Melo - 

OAB:40221/PR

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por REBECA NICOLLI 

ARRUDA SILVA, representada por sua genitora, Sr.ª ANA CAROLINE 

ABREU DE ARRUDA, pelos ritos da expropriação de bens e da prisão civil, 

a luz do que preconizam os artigos 523 e 528, ambos do CPC/2015, por 

razão pela qual determino que sejam efetuadas as alterações necessárias 

junto ao Sistema Apolo, consoante as recomendações do CNJ.

Denota-se dos autos através dos documentos acostados às fls. 62/64, 

que a genitora do exequente encontra-se residindo na Comarca de 

Cuiabá/MT, o que impede o prosseguimento do feito nesta Vara 

Especializada.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

 O artigo 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente é incisivo em 

ordenar que a competência para dirimir ações que envolvam crianças e 

adolescentes será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.

A legislação específica é perfeitamente aplicada ao caso, conforme 

disposto no art. 693 caput e p. ú., do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 693. As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos 

contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união 

estável, guarda, visitação e filiação.

Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de 

criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em 

legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste 

Capítulo.” (grifei e negritei)

Ex Positis, DECLINO da competência, eis que absoluta em razão da 

matéria, ao Juízo de uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, onde reside a responsável pelo 

infante, para prosseguimento do feito.

Remetam-se os autos para redistribuição àquela comarca com as 

homenagens de estilo e, em seguida proceda-se as baixas e anotações 

de praxe.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 392506 Nr: 6897-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMMDS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 Vistos etc.

 Renove-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

facultando-lhe manifestar acerca da petição de fls. 66/67.

Após, concluso.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004973-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

WAGNER CEZARIO LEITE (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO que a contestação e impugnação foram tempestiva. Impulsiono 

estes autos para intimar as partes sobre as provas que pretendem 

produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004973-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

WAGNER CEZARIO LEITE (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO que a contestação e impugnação foram tempestiva. Impulsiono 

estes autos para intimar as partes sobre as provas que pretendem 

produzir

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007224-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO VERANO (AUTOR(A))

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANNE BARROS DOS REIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004873-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado (a) do autor para no prazo de lei falar sobre as 

alegações e novos documentos apresentados, conforme determinação Id. 

n. 14643178 de 29/08/2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008556-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

MANOEL MOURA PORFIRIO (AUTOR(A))

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

 

Certifico que a contestação e impugnação foram tempestivas. Impulsiono 

para intimar as partes sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005535-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação foi anexada no prazo legal, 

impulsiono para parte autora Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

FELIPPE LUAN RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Certifico que a 

contestação e a impugnação foram anexada tempestivamente, Impulsiono 

para a intimação das partes sob as provas que pretendem produzir.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441317 Nr: 7448-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHERSON DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 13:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 6406-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BUZELLE - OAB:2381B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTI MÁRIO VIEIRA NETO 

- OAB:OAB/MT 15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer seus 

dados bancários para confecção de alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 228633 Nr: 8859-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DE SOUSA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA DE SOUSA RAMALHO - 

OAB:OABSP. 252.912, MANUELA BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:339.221/SP, RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - 

OAB:211.433/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR FERNANDES - 

OAB:OAB/RJ 22.531

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre as informações 

da receita federal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332435 Nr: 1164-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNÁCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DIVINO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para retirar a carta 

precatória para cumprimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436753 Nr: 5022-94.2016.811.0002

 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: RODRIGO DA SILVA ORTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, MARCIO 

ZALEN VIEIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A., ELIZETE 

GOMES DE OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROSA ORTIS JR - 

OAB:5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 263018 Nr: 1748-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDMIR MARTINS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S. TRISSOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1761, Gabriela de Souza Correia - OAB:6162-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n.° 1748-98/2011 (Cód. 263018)

Vistos...

Considerando que o feito refere-se a Cumprimento da Sentença no 

tocante aos honorários sucumbenciais, providencie a Sra. Gestora a 

alteração do polo ativo para constar o advogado Geraldo Carlos de 

Oliveira, na forma prevista no EOAB, art. 23.

Ante a certidão de fls. 78, ao credor para impulso do feito, requerendo as 

diligências que entender cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 255354 Nr: 13419-55.2010.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA NACIONAL DE EMBALAGENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:OAB/MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por MANOEL BORGES 

RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

INDÚSTRIA NACIONAL DE EMBALAGENS LTDA., também qualificada.

Informado o falecimento do réu e suspenso o feito para fins de habilitação 

do espólio ou herdeiros, assim não foi feito, mesmo após tentativa de 

intimação pessoal e por edital, vez que não localizados. Ainda, o patrono 

do embargante falecido continuou habilitado nos autos e recebendo 

intimações, o que leva à aplicação do art. 313, § 2º, II, do NCPC.

ASSIM, DECLARO EXTINTOS ESTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, II, III e VI, c/c art. 313, § 

2º, II, do NCPC, ficando sem efeito a suspensão atribuída ao feito 

executivo por força da decisão de fls. 22.

Por ter sido formada a relação processual, condeno o embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC .

Custas processuais pelo embargante, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, extraia-se cópia 

desta sentença para juntada no feito Executivo principal e arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 14729 Nr: 815-19.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA CERVEJARIA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CÉSAR CORREA 

CARVALHO - OAB:4488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3515/MT

 Processo n.° 7136/1997 (Cód. 14729)

Vistos...

Intime-se o credor para impulsionar o feito, bem como, recolher as custas 

processuais pendentes, que deverão ser previamente calculadas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448816 Nr: 11311-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO GOMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:MT 19.592/O, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:MT 20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por LAURO 

GOMES DOS ANJOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

ROCCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI–ME.

Em face do que consta às fls. 37, 39, 40, 43/46, denoto que o credor não 

possui interesse no prosseguimento do processo, pois deixou de dar-lhe 

andamento mesmo depois de ter sido intimada por edital, vez que não 

localizado pessoalmente para tal finalidade, estando o feito no aguardo de 

manifestação, em específico, meios para citação da devedora, desde 

maio/2015.

Consigno, ainda, que o credor não foi localizado no endereço indicado nos 

autos, o que consta em certidão lançada no sistema Apolo – apesar da 

certidão de fls. 43 referir-se a outro processo e de outro juízo – e que seu 

patrono foi intimado a promover o feito, não havendo impulso do processo 

nesse lapso temporal.

ASSIM, diante do inequívoco abandono da causa pelo credor, DECLARO 

EXTINTA ESTA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, II e III, do NCPC.

Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter 

sido formada a relação processual.

Providencie a Sra. Gestora o desentranhamento da certidão de fls. 43, 

entregando-lhe na Vara Especializada de Violência Doméstica, onde 

tramita o feito de onde foi expedida (Cód. 460591). No mesmo local (fls. 

43), imprima a correta certidão lançada no sistema Apolo, indicando a 

negativa de localização da parte credora.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 14719 Nr: 186-11.1998.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA CERVEJARIA CUIABANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CÉSAR CORREA 

CARVALHO - OAB:4488/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:MT 

3.213

 Processo n.° 7470/1998 (Cód. 14719)

Vistos...

Intime-se a devedora pessoalmente e pela Imprensa Oficial para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de fls. 595-v, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção.

Sem prejuízo, deverá recolher as custas processuais pendentes, que 

deverão ser previamente calculadas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256487 Nr: 14196-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM BIOTECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14196-40/2010 (Cód. 256487)

Vistos...

Intime-se a credora para impulso do feito no prazo de cinco dias, pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412626 Nr: 18116-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA CRISTINA MINDURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 
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MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 certifico que em cumprimento de decisão de fls. 91, expedi certidão de 

crédito, para habilitação nos autos da recuperação judicial da ré

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414860 Nr: 19276-09.2015.811.0002

 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: VALDECIR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por VALDECIR 

MANOEL, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

também qualificada.

Em face do que consta às fls. 115/116, em que o credor concorda com o 

valor depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora 

não ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387642 Nr: 3814-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO CESSÃO DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 3814-12/2015 (Cód. 387642)

Vistos...

Nos termos do art. 485, § 6º, do NCPC, intime-se a ré para requerer na 

forma do artigo dantes mencionado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294088 Nr: 14167-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FLAVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14167-19/2012 (Cód. 294088)

Vistos...

Ao credor para informar se concorda com o valor depositado pela 

devedora.

Havendo concordância, conclusos para extinção. Caso contrário, deverá 

o credor requerer as diligências necessárias ao andamento do feito, pena 

de presumir-se sua aceitação ao quantum.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397906 Nr: 10205-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE PONTES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:2321/0, MARIA 

MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT22.924-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Processo nº 10205-80/2015 (Cód. 397906)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório, manifeste-se a ré quanto ao pedido de 

desistência formulado às fls. 92/94.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376609 Nr: 24257-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLON GOMES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE MELLO 

FILHO - OAB:6341

 Processo 6662-06.2014 Código 338441

Vistos...

Defiro o pedido.

Proceda-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387539 Nr: 3728-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

PEREIRA - OAB:36921, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT.15600

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a pericia designada 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 8:30 horas, nas depedencias da 

Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda, na Rua Irmã Elvira nº 01, bairro 

aeroporto nesta cidade

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 5854 Nr: 6895-18.2005.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRE - OAB:2288- A

 Processo 6895-18.2005 Código 5854

Vistos...

Defiro o pedido.

Expeça-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53792 Nr: 140-46.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE SILVA COSTA LIMA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO DE CARVALHO MORAES, 

ROSALVO CATARINO DE MORÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8181, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:4963-E, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 7.687,28 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.368,30, totalizando em R$ 

9.055,58, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17376 Nr: 511-15.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FLAUZINO SÔDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLLEY 

RODRIGUES NEMER SILVA, para devolução dos autos nº 

511-15.2000.811.0002, Protocolo 17376, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 214245 Nr: 9598-14.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVINO MOREIRA, LAZIR DE AQUINO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO MOREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 04 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499278 Nr: 13356-83.2017.811.0002

 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: EURICO NELSON DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 . 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.Várzea Grande, 07 de junho de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009003-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

MEIRE CARLA KONISKI (REQUERENTE)

EDUARDO KONISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009003-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MEIRE CARLA KONISKI, EDUARDO KONISKI Vistos... Em se 

tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para 

onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da 

Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 
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por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES SILVA (AUTOR(A))

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL (RÉU)

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005416-16.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 15054262, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h40min. 

Considerando que a liminar já foi cumprida e o advogado da requerida já 

se encontra habilitado nos autos, intimem-se os doutos patronos para se 

fazerem presente na audiência acompanhados das partes. Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 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-se o necessário. Várzea Grande, 30 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006656-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

NEIRY ALMEIDA LARA (AUTOR(A))

ANTONIO GONCALVES MACHADO (AUTOR(A))

FILIPE GIMENES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006656-74.2017.8.11.0002. 

Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 15054609, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 16h00min. 

Considerando que a parte requerida já fora citada (Id. 14894785), intime-a 

para comparecimento à audiência acima assinalada. 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. 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-se o necessário. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA NOGUEIRA COSTA DIAS (REQUERENTE)

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

JOBESON COELHO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002194-40.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 15054718, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 16h20min. 

Considerando que a parte requerida não fora citada/intimada, face não ter 

sido encontrada no endereço indicado na inicial (certidão – Id. 15004921), 

intime-se o douto patrono da parte autora para que forneça endereço 

atualizado para o efetivo cumprimento da ordem liminar e a respectiva 

citação/intimação. Prazo: 10 dias. 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. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003264-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

JOAO EDSON MOLINA (REQUERENTE)

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003264-92.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 15054807, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 16h40min. 

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. Intime-se a 

parte requerida no endereço destacado no petitório do Id. 14878897, 

fazendo constar a advertência contida na decisão inicial, qual seja, que, 

apesar de ter sido designada audiência de conciliação em se tratando de 

ação de rito especial o prazo para contestar iniciar-se-á da juntada do 

comprovante de citação, nos termos do artigo 550 do CPC. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000303-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

LUCIANO BAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1000303-81.2018.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: LUCIANO 

BAUER Endereço: PALMEIRA DAS MISSOES, 2700-S, JARDIM DAS 

PALMEIRA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - ME 

Endereço: RUA ANTONIO JOÃO, 03 QD 19 LT 01, JD AEROPORTO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para apresentar o comprovante de 

pagamento de diligências nos autos do processo acima identificado,no 

prazo de cinco dias, a fim de se fazer cumprir a carta precatória, sob 

pena de sua devolução sem cumprimento caso o prazo seja decorrido 

sem manifestação ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428221 Nr: 26397-88.2015.811.0002

 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: MARIZETE APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 166/190 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406825 Nr: 15025-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 5711-85.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, EDINA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.011,79 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 18.327,12, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 5711-85.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, EDINA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 722/729 e 743/745, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 18.327,12 – CNPJ: 

09.446.522/0001-96 e CPF: 428.726.189-53).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377772 Nr: 25149-24.2014.811.0002

 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: ARTHUR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410253 Nr: 16758-46.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA NASCIMENTO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403468 Nr: 12196-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER JUNIOR FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282378 Nr: 1169-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTORINA APARECIDA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:MT 13.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 207,18, totalizando em R$ 

620,50, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005693-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR FIRMINO SOBRINHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005693-66.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE VITOR FIRMINO SOBRINHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Compulsando os autos observo que a parte exequente 

realizou a habilitação de seu crédito perante o juízo da Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, conforme se observa no id. 1556579. 

Dessa forma, suspendo o curso dos autos até que ocorra o eventual 

pagamento do valor exequendo a parte autora ou eventual transferência 

do valor pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC 

para estes autos, tendo em vista que em recente Ofício Circular da 

Corregedoria deste Estado o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC informou acerca da indefinição da forma como os recursos 

vinculados aqueles autos serão liberados, cuja cópia segue em anexo 

para melhor avaliação pela parte exequente dos fatos noticiados por 

aquele juízo. Assim, determino o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007267-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS SEGALA (REQUERENTE)

ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZENAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIOGO DOUGLAS CARMONA (ADVOGADO(A))

ZAINE NASSARDEN DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

MARA SANTOS SEGALA (REQUERENTE)

JULIO ABRAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO DO CARTÓRIO DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007267-90.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ZAINE NASSARDEN DE CAMPOS SANTOS, JULIO ABRAO DOS SANTOS, 

MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS, MARA SANTOS SEGALA, JOAO 

CARLOS SEGALA, ZENAIDE ALVES DOS SANTOS, THIAGO ABRAO 

ALVES DOS SANTOS, ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS, PHILIPE 

ABRAO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Vistos. Determinada a 

emenda da inicial nos Ids. 14785518, a parte exequente se manifestou nos 

Ids. 15251203, contudo, observo que a emenda não é satisfatória, uma 

vez que não atendeu a determinação exposta na decisão. Isso porque, a 

parte requerente emendou a inicial e incluiu no polo passivo o notário 

Hermes Gonçalo Ferreira, contudo, a ação de retificação de registro é 

procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não existe litigiosidade, mas 

apenas requerimento do interessado. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSIDADE DA QUESTÃO. VIA 

ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. A ação de 

retificação de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, cuja 

principal característica é a ausência de litigiosidade. [1] Anoto ainda, que 

os pedidos finais também não correspondem com o procedimento de 

jurisdição voluntária, na medida em que a parte autora pretende seja o Sr. 

Hermes Gonçalo Ferreira obrigado a “carimbar e lançar” sua assinatura no 

ato notarial, quando sabidamente ele não possui mais competência para 

tanto, pois não é mais o atual notário do cartório extrajudicial em testilha. 

Com efeito, conforme já pontuado na decisão de id. 14785518, a ação 

correta a ser proposta, sob o manto da jurisdição voluntária, é a que visa 

o suprimento judicial do ato do notarial e não que obrigue o notário a fazer 

algo. Assim, venha à parte requerente, no prazo derradeiro de 15 (quinze) 

dias, adequar a ação ao procedimento de jurisdição voluntária com 

formulação de pedido declaratório de supressão judicial de ato notarial, 

sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – AC 10431130014472001, 5ª Câmara 
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Cível, Relator Luis Carlos Gambogi, 07/07/2014).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006622-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006899-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: DESCONHECIDO Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido de extinção do feito sem a resolução do mérito formulado 

pela parte autora no id. 15540068, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação designada nos autos e do eventual decurso de prazo para 

o requerido apresentar contestação em observância do art. 485, § 6º do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003865-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLR TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003865-35.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. RÉU: CLR 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos observo que 

a parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta na sentença 

prolatada nos autos, porém observo que ele não se atentou para o 

disposto nos incisos do art. 524 do CPC. Assim, determino que a parte 

autora adeque o seu pedido ao disposto no art. 523 do CPC, bem como 

emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela constar o 

nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005337-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

ADILSON NERI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento das Cartas Precatórias 

conforme Decisão de id 14863109 , bem como que promova o depósito 

dos valores da diligência do senhor Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto as Comarcas em questão para obter valores e 

forma de pagamento/depósito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008053-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DE ASSIS E SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008053-37.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIA MARIA DE ASSIS E SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos etc., A parte 

autora juntou nos autos o acordo supostamente firmado entre as partes, 

contudo, da análise do documento constato que não possui assinatura do 

representante ou do patrono do banco réu (id. 15634590). Outrossim, 

sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando poder 

a terceiro ou advogado para transigir, assim determino venha a autora, em 

cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAIARA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

18/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000382-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 05/11/2018, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008930-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. L. (AUTOR(A))

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE ALEXANDRE DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE CARVALHO (RÉU)

E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008930-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FELIPE ALEXANDRE DE LIMA, PRISCILLA VITORIA LIMA RÉU: VANDER 

JOSE CARVALHO, E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME Vistos, Constato 

que a parte autora deixou de carrear aos autos declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008437-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY LOPES DA SILVA EVANGELISTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008437-97.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS RÉU: SUELY LOPES DA SILVA 

EVANGELISTA Vistos etc., Nos termos do artigo 98, caput, do CPC, para a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta à assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios. 

Todavia, a aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), 

mas apenas presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir 

indícios em que a declaração se torne insuficiente para a comprovação da 

alegada escassez de recursos apontada na legislação. A propósito, 

colaciono jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. 

SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de 

assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser 

afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que 

o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” 

[1] O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, exige a comprovação 

da insuficiência de recursos como pressuposto para a concessão do 

benefício ora analisado. Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento de 

convicção que pudesse justificar o deferimento do pedido. Pois bem, 

efetuei junto ao sistema INFOJUD, que é à base de informações da receita 

federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome 

do autor, pelo que constatei, o autor é proprietário/sócio de dois 

escritórios de advocacia, bem como presta serviços para várias 

empresas. Verifiquei ainda, a existência de várias ações patrocinadas 

pelo requerente, considerando somente as que foram propostas em 

algumas cidades do estado de Mato Grosso, conforme pesquisa realizada 

no sistema PJE e Apolo. Ademais, o autor também não carreou aos autos 

qualquer documento que pudesse comprovar que momentaneamente 

passa por dificuldades financeiras. Portanto, no mínimo surpreendente a 

alegação do mesmo na petição inicial de que não possui condições de 

arcar com as custas e despesas processuais, pois seu patrimônio 

demonstra fato totalmente diverso. Diante destes apontamentos e em 

exame ao objeto litigioso e os documentos acostados nos autos, entendo 

que a parte autora não faz jus a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino venha à 

autora, no prazo de no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 456 da CNGC/MT. Finalmente, no 

tocante às declarações de imposto de renda obtidas perante o Sistema de 

Informação ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as 

cautelas necessárias ao caso (CNGC-MT – art. 477). Saliento, ainda, ao 

requerente que as referidas declarações lhe estão disponíveis para 

acesso na Secretaria deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008862-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008862-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): R 

BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI RÉU: GONCALINA BARROS DA 

SILVA Vistos, etc. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Outrossim, da detida 

análise dos autos, observo que a parte autora pretende, em suma, ser 

imitida na posse do imóvel descrito na inicial que foi adquirido mediante 

contrato de compra e venda, todavia, descurou de carrear nos autos 

documentos que comprovem a notificação da parte requerida e, assim, 

sua resistência injustificada na devolução/entrega do imóvel à autora. 

Destarte, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a emenda da inicial, juntando nos autos cópia da devida 

notificação da ocupante do imóvel, sob pena as penalidades legais. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008939-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008939-36.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. A despeito de a parte autora formular para que a 

ré junte nos autos o relatório integral dos investimentos feitos em nome da 

requerente, bem como apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, tenho que compete à parte autora demonstrar requisitos 

mínimos do vínculo existente com a parte requerida, mediante a juntada 

dos boletos e comprovantes de pagamento, que indene de dúvidas, devem 
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estar em poder da parte autora. Assim, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, suprir a irregularidade acima apontada, carreando aos 

autos documentos que demonstrem o vínculo existente com a parte 

requerida, em especial os boletos e comprovantes de pagamento, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGEM E ENG LTDA (REQUERIDO)

MURILLO MACEDO LOBO (ADVOGADO(A))

FABIO SANTANA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WALDE DE SOUZA FARIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000174-47.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: SME SOCIEDADE 

DE MONTAGEM E ENG LTDA Vistos etc. Compulsando os autos observo 

que a parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença prolatada nos autos, porém observo que ele não se atentou para 

o disposto nos incisos do art. 524 do CPC. Assim, determino que a parte 

autora adeque o seu pedido ao disposto no art. 523 do CPC, bem como 

emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela constar o 

nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005900-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI (ADVOGADO(A))

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005900-02.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROMILDO DE CAMPOS BARROS REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Compulsando os autos observo que a 

parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta na sentença 

prolatada nos autos, porém observo que ele não se atentou para o 

disposto nos incisos do art. 524 do CPC. Assim, determino que a parte 

autora emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela 

constar o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como 

aporte autos cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem 

manifestação arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002326-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Ids: 15545158 e 

15545161.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEZIO ANTUNES VENTURA (AUTOR(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 06/11/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000472-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

14/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

15/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

06/08/2018.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344840 Nr: 11778-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURISTIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LONGO DE ARAUJO, DEUSDETINA 

ANTONIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:9552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL DA SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por José Longo de Araújo 

(fls. 503/505) alegando, em síntese, que houve contradição na sentença 

prolatada nos autos, na medida em que ao fixar os honorários 

advocatícios deixou de mencionar que o valor da causa deve ser 

atualizado.

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 atualização do valor da causa decorre de disposição do próprio CPC, 

que inclusive foi mencionado na sentença objurgada (§ 2º do art. 85, 

CPC), dispensando manifestação judicial fidedigna à lei processual sobre a 

necessidade de atualização da causa para apuração dos honorários 

advocatícios.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333894 Nr: 2452-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FRANCISCO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320171 Nr: 16560-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTANA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR D.IMPORTADORA EXPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:MT 8777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Alessandra Santana 

Neves (fls. 104/108) alegando, em síntese, que nunca deixou de promover 

os atos e diligências que lhe incumbia, de modo que o processo não 

poderia ser extinto por abandono. Assim, requer o prosseguimento do 

feito, com a liberação dos valores penhorados em seu favor e nova 

realização de Bacenjud.

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 

consta dos autos que após a penhora de valores e a intimação da parte 

exequente os autos permaneceram paralisados, sem o devido andamento 

pela parte interessada, motivando, assim, a prolação da sentença extintiva 

do processo, por abandono.

Assim, 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.

A despeito disso, restou autorizado na sentença a expedição de certidão 

de crédito em favor da exequente que tem por finalidade possibilitar o 

prosseguimento da fase executiva.

Deste modo, determino que a parte exequente adeque sua pretensão de 

prosseguimento da execução ao disposto no art. 587, § 1º e 2º, da CNGC 

Judicial, sob pena de arquivamento.

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.: 533543 Nr: 6308-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HONALDO DE VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE LILIANA FACCIN, ARTHUR LEMOS 

NOGUEIRA, CONTAFÁCIL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA, ARTHUR LEMOS 

NOGUEIRA FILHO, MAISFACIL CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CURY 

GUIMARÃES - OAB:13717/MS

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408187 Nr: 15693-16.2015.811.0002

 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: EDMIR FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL BUFFET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 10203

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372881 Nr: 21483-15.2014.811.0002
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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: ESPOLIO DE WELITON MELO DA COSTA, ELAINE 

FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO MARCONDES CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16528

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 331,81 totalizando em R$ 

745,21, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397322 Nr: 9926-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREYV AMORIM MENDES

 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:OAB/MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405305 Nr: 14109-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390355 Nr: 5568-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445453 Nr: 9632-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0, SOLANGE APARECIDA GONÇALVÉIS - 

OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312608 Nr: 8701-10.2013.811.0002

 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: BENEDITO SEBASTIÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S.A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423324 Nr: 23727-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLU CELIA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BERNHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIRA SAVIA F. METELO - 

OAB:19.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.
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Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343800 Nr: 10918-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ALMIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99.311 OAB/RJ

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 315,12, totalizando em R$ 

728,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423759 Nr: 23975-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433133 Nr: 2884-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332856 Nr: 1539-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439762 Nr: 6652-88.2016.811.0002

 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: VENZER NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393817 Nr: 7661-22.2015.811.0002

 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: MARILDA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 193,09, totalizando em R$ 

606,49, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329033 Nr: 25352-20.2013.811.0002

 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: HERIK FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER MAPFRE VIDA S/A 

(MAPFRE SEGUROS), CORRETORA PROSSEG - ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

ROCHA - OAB:, GESSÉ DE ROURE FILHO - OAB:, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1.311,26 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.311,26, totalizando em R$ 
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2.622,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406344 Nr: 14756-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:MT 9.827

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 223224 Nr: 3433-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGO PINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Auto de 

Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24541 Nr: 3932-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de penhora da cota parte do executado referente aos 

imóveis descritos nos autos às fls. 234/247.

 Dessa forma, determino que se proceda a penhora da cota parte 

pertencente ao executado dos imóveis matriculados sob os números 256, 

385, 21.746, e 35.563 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, 

por termo nos autos (art. 838, CPC), ser o executado intimado da 

respectiva penhora pessoalmente, via postal, e por este ato constituído 

depositário, sendo certo que se for casado, seu respectivo cônjuge 

também deverá ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) 

pessoalmente e por mandado.

Outrossim, determino que a exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 

averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 306260 Nr: 2031-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604/A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209/A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 318432 Nr: 14811-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SIMEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA VELOSO TRANIM, SILAS SOUZA 

TRANIM, OLGA VELOSO TRANIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTO - 

OAB:5201-B, BRAZ PAULO PAGOTTO - OAB:5201-B/MT

 Vistos etc.

Diante do interesse manifestado pela parte exequente em relação à 

adjudicação dos bens penhorados nos autos, intime-se o executado para 

que se manifeste acerca do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação do executado deverá ser feita na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, 

por carta no endereço em que se efetivou a citação ou no último endereço 

cadastrado nos autos, ou, ainda, por meio eletrônico, na hipótese do art. 

246, §1º, do Código de Processo Civil.

Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado 

de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no 

art. 274, parágrafo único. Se o executado, citado por edital, não tiver 

procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação.

Sem prejuízo, providencie-se o necessário para a intimação de todas as 

pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, aplicável à 

adjudicação por analogia.

Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo 

prazo.

Cumprida as determinações supra venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido de remoção do bem em favor do exequente.

Oportunamente, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398104 Nr: 10336-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Ferreira da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Vistos, etc.
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Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Natura Cosméticos S/A e no Fabiana Ferreira da Cruz 

Silva.

Intime-se o devedor Fabiana Ferreira da Cruz Silva, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 195, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320570 Nr: 16973-90.2013.811.0002

 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: MOISES PHILLIP BOTELHO, AURELUCIA N. ANTONIO 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Da análise dos autos observo que a requerida foi condenada a devolver 

os valores pagos pelos autores, observando as cláusulas contratuais no 

que atine as penalidades por inadimplência, a ser apurado em liquidação 

de sentença, conforme se observa às fls. 85/87. No entanto, os autores 

limitaram-se a requerem o cumprimento de sentença no valor de R$ 

34.712,66, porém não apresentaram o cálculo observando os termos da 

sentença e em especial o disposto na cláusula de 7º do contrato 

rescindido de fls. Fls. 26/34.

Assim, venham os autores adequar o seu pedido de cumprimento de 

sentença nos exatos termos da sentença proferida nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403907 Nr: 13377-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EDUARDA DUTRA DE 

OLVEIRA SILVA - OAB:69780/RS, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:23167-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela inaudita altera parte movida por Eduardo José 

Maldonado em desfavor City Lard Dimobras Imp. Exp. e Dist. de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda.

 Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos a requerida 

informou o depósito do valor da condenação no valor de R$ 6.706,36 (fls. 

87/90).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 124).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 88v e 

90.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 38158 Nr: 6443-47.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZINHA MARCHETTO, ALAN RENER 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629/MT, Thaís 

Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA KIYOMI OZAKI - 

OAB:6874/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:MT 15.353, 

JOAO BATISTA DA SILVA - OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE 

SOUZA MORAES - OAB:MT 4.834

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por FMC Fomento 

Mercantil de Crédito Ltda. em desfavor de Luizinha Marchetto e Alan Rener 

Tavares, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 270/271 as partes celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação com a consequente suspensão do feito até o seu efetivo 

cumprimento.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de às fls. 270/271 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (15/11/2020), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 266069 Nr: 6299-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO FRANCISCO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fl. 238/239, venha a parte exequente 

manifestar acerca da informação de fl. 209 e se possui interesse na 

manutenção da penhora dos veículos de fls. 205/206. Ainda, em igual 

prazo deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 243375 Nr: 4510-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:10.143-E, VERA LUCIA DA C. ARRUDA - OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Francisca Costa Santos promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Banco do Brasil 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$ 15.880,56 (fl. 364), ao passo que o exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu expedição de 

alvará em seu favor (fl. 365).

 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. 364 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 57768 Nr: 3612-55.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRANTE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO 

IMPOORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO AZEVEDO DE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA NUNES SAFRA - 

OAB:15299, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Almirante Refrigeração, Comércio, Importação e Exportação Ltda. em 

desfavor de Erinaldo Azevedo de Souto, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A parte exequente requereu a desistência da ação (fl. 229/230).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 229/2230 se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide, sendo que a parte executada não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo unido e art. 775, do CPC.

Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018.

P.I. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 78009 Nr: 773-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO KAKTA, SIDNEI GUEDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCLAIR PAULO REY DE LIMA, MONALISA 

MICHELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT para que informe a 

eventual existência de restrições, multas, débitos relativos a IPVA, entre 

outros relativo ao veículo penhorado nos autos, tendo em vista que é ônus 

da parte exequente realizar a busca de tais informações considerando os 

dados apresentados do veículo às fls. 262/264.

Assim, venha a parte exequente, no prazo legal, apresentar o valor que 

entende devido relativo a cotação do bem.

Após cumpra-se os demais termos da decisão de fl. 261.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221306 Nr: 1508-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIO ALEXANDRE SCHERWINSKI & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Lobo Industrial de Tintas Ltda. propôs a presente ação de execução de 

título extrajudicial em desfavor de Tercio Alexandre Scherwinski & Cia 

Ltda, Visando o recebimento do valor descrito na inicial devidamente 

atualizado.

À fl. 95 consta decisão determinando a intimação pessoal da parte autora, 

no prazo legal, regularizasse sua representação processual, sob pena de 

nulidade do processo, porém restou frustrada a tentativa de intimação em 

razão da parte autora não ter sido localizada no endereço declinado nos 

autos (fls. 97 e 101).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não regularizou sua 

representação processual, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado, razão porque o processo fica impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Desta feita, e uma vez verificada a irregularidade na representação 

processual, que não foi suprida pela parte autora, a extinção do feito é 

medida que se impõe, à luz do art. 76, § 1º, inciso I do CPC.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 
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sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto sem resolução 

do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

P.I. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 92505 Nr: 2161-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMOBILE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTUME UNIÃO LTDA, CASSIANO 

RODRIGUES, AYLTON RODRIGUES, GILDO MOTTA DA SILVA, ROBERTO 

MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, DR. IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234/MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, SERGIO 

ARIANO SODRE - OAB:3952/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN 

- OAB:5956

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que a demanda foi extinta sem virtude da 

inércia da parte exequente, conforme se observa à fl. 445, porém a parte 

autora manifestou às fls. 446/448 que nunca deixou de promover os atos 

e diligências que lhe incumbia, razão pela qual requereu o prosseguimento 

do feito, com a expedição de certidão de crédito em seu favor, inclusão do 

nome dos devedores no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito e expedição de mandado visando a intimação dos executados.

 Pois bem, em que pese as alegações da parte exequente a sentença 

proferida nos autos não pode ser modificada através de mero 

peticionamento, razão pela qual indefiro o pedido retro.

A despeito disso, restou autorizado na sentença a expedição de certidão 

de crédito em favor da exequente que tem por finalidade possibilitar o 

prosseguimento da fase executiva.

Deste modo, determino que a parte exequente adeque sua pretensão de 

prosseguimento da execução ao disposto no art. 587, § 1º e 2º, da CNGC 

Judicial, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 Pois bem. Indefiro o pedido de cancelamento de cartões de crédito em 

nome da executada, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova 

de que a parte executada seja titular de cartões de crédito ou de que 

esteja efetuando gastos em detrimento da dívida contraída, a justificar, ao 

menos em tese, a necessidade dessa medida, que se reveste, portanto, 

de caráter estritamente coercitivo. No que diz respeito ao pedido de 

apreensão da CNH do executado, tenho que a medida postulada constitui 

meio inidôneo e ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de 

pagar quantia, não se revelando razoável, tampouco proporcional, essa 

alternativa de buscar a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir 

indicativo nos autos de que a restrição da CNH contribuirá para o êxito da 

demanda. Nesse sentido:(...) No tocante ao pedido de inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, defiro, razão pela qual determino 

que o Gestor Judiciário promova a inclusão do nome do executado nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme pedido formulado no item “3” de 

fl. 309 através do Sistema SERASAJUD. Oportunamente venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406870 Nr: 15051-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JORGE GUIMARAES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAL - COMPANHA ENERGÉTICA DE 

ALAGOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AGOSTINHO DOS 

SANTOS NETO - OAB:6584/AL

 Vistos, etc.

Francisco Jorge Guimarães Maximiano promove o presente cumprimento 

de sentença em desfavor de CEAL – Companhia Energética de Alagoas, 

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, porém esta 

nada manifestou.

Em seguida o exequente requereu a penhora online de valores existentes 

em conta bancária de titularidade da devedora (fl. 109/110).

Na decisão de fl. 115 o pedido foi acolhido e realizada a penhora da 

quantia de R$ 9.497,51, conforme se observa às fls. 116/117.

Devidamente intimada a respeito da penhora supra a parte executada 

novamente permaneceu inerte, conforme se observa do teor da certidão 

de fl. 123..

Em seguida a exequente requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 

121).

 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 penhorado nos autos 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 exequente referente ao saldo 

remanescente e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387084 Nr: 3357-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SEDANO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos, etc.

Rubens Sedano Sanches promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.
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 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$ 28.522,02 (fl. 176/177), ao passo que o exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu expedição de 

alvará em seu favor (fl. 178).

 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. 176/177 serviu para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206956 Nr: 2895-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA RAMOS 

MERIGHI, LEILA SPINOLA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTINHO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleusa Spinola - OAB:1297/MS, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada manifestou interesse na realização 

de conciliação (fl. 235/236), designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018, às 14:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, 

do CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Por fim, defiro o prazo de 20 (vinte) dias para que o executado regularize 

sua representação processual, sob pena der ser considerado revel nos 

termos do art. 76, inciso II, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451670 Nr: 12588-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDECLEI PETRONILO GAMA, JULIANA DE 

CUBAS GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15647/MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de penhora do imóvel gerador da dívida. Assim, determino 

que se proceda a penhora do imóvel matriculado sob o nº 71.703 do 1º 

Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, por termo nos autos (art. 

838, CPC), devendo, por conseguinte, os executados serem intimados da 

respectiva penhora na pessoa do seu advogado, e por este ato 

constituído depositário, ao passo que, se casados os executados, seus 

conjugues deveram, também, ser intimados (art. 841, § 2º, c/c art. 842, 

ambos do CPC) pessoalmente e por mandado.

Ainda, determino que a parte exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 

averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99415 Nr: 8943-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por 

Pneuar Comércio de Pneus Ltda. em desfavor de Viveiros Tangará Ltda.

As partes compuseram acordo à fl. 288, sendo então homologada 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto.

Em seguida a parte exequente informou o cumprimento do acordo por 

parte do executado, razão pela qual requereu a extinção do feito com a 

consequente baixa da penhora realizada nos autos (fl. 290).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve o cumprimento do acordo, conforme noticiado pelo próprio 

exequente à fl. 290.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Custas pela executada e verba honorária na forma pactuada.

Outrossim, determino o cancelamento da penhora realizada à fl. 154, 

devendo a Secretaria adotar as providências necessárias para tanto.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342895 Nr: 10220-83.2014.811.0002

 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: GILSON LUCENA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:MT 12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:MT 13.334-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 
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Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Gilson Lucena de Morais e João de Freitas Novais e no 

Felice Aparecido Annunciatto.

Intime-se o devedor Felice Aparecido Annunciatto, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 138, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 213-28.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIR R. ALMEIDA, ADMIR FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, SANDRO 

NASSER SICUTO - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição de fls. 504/505 no qual o exequente pugna pela 

expedição de ofícios a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia 

Rodoviária Estadual para apreender o veículo penhorado nos autos. 

Ainda, requereu alternativamente a suspensão por prazo indeterminado do 

feito para realizar buscas de bens passíveis de penhora.

Inicialmente, indefiro o pedido relativo a expedições de ofícios a Polícia 

Rodoviária Estadual, Federal e ao Comando Geral da Polícia Militar de Mato 

Grosso por entender que a apreensão de veículos penhorados em ações 

cíveis não se enquadra em suas atribuições, seja no campo constitucional 

ou infraconstitucional.

 No que diz respeito ao pedido de suspensão por prazo indeterminado, 

ressalto que existe a possibilidade de suspensão do trâmite processual, 

porém, não pode se eternizar, sob pena de perpetuar a jurisdição, em 

fragrante ofensa à garantia constitucional encartada no inciso LXXVIII, do 

art. 5º da CF/1988,

 Dessa forma, defiro parcialmente o pedido de suspensão, razão pela qual 

suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, § 1º, do CPC, devendo os autos serem arquivados sem baixa na 

distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222121 Nr: 2348-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLENE GOMES FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 172/173, 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), devendo a Secretaria observar o endereço indicado pela 

parte exequente à fl. 204.

Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de 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).

Com a indicação, independente de nova determinação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça 

lavrar o respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.

Não sendo os bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo, 

determino venha a exequente, no prazo de dez (10) dias, indicar outros 

bens passíveis de penhora.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489727 Nr: 7865-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, PABLO JOSÉ MELATTI, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovida pela 

executada (fls. 21/22), alegando que incumbe ao exequente/impugnado 

provar os fatos constitutivos de seu direito, considerando a 

impossibilidade da impugnação específica.

 Pois bem. Como de conhecimento, a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença vem positivada no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo 

certo que a esta apenas poderá versar sobre: a falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 

ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução 

ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução e qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes à sentença.

 Da análise dos autos observo que a presente impugnação não se amolda 

a nenhuma causa estipulada no art. 525 e seus incisos, do CPC, fato este 

que por si só ensejaria a sua rejeição. Ressalto, ainda que em que pese a 

impugnação por negativa geral seja uma prerrogativa do curador especial, 

conforme redação do § único, do art. 341, do CPC, esta é limitada à 

contestação, não se estendendo a impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela parte devedora.

No impulso, antes de apreciar o pedido de penhora online formulado pelos 

autores, determino que estes aportem aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.
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Cumpra-se.

 Ciência a Defensoria Pública.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75524 Nr: 7947-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCY RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652, CAMILA COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9066, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, PAOLA 

REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O, WILLIAN MARQUES SOLANO 

ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte executada até o presente 

momento não foi devidamente intimada para manifestar a respeito da 

cotação do valor de bem indicado pelo exequendo à fl. 228 ou apresentar 

impugnação, tendo em vista que a carta precatória expedida nos autos 

não foi devidamente cumprida em virtude do exequente não ter recolhido a 

diligência correspondente, conforme se observa às fls. 237/241.

Dessa forma, indefiro por ora o pedido de fl. 243 e determino que seja 

expedida nova carta precatória visando o cumprimento da decisão de fl. 

229.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205694 Nr: 1631-15.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO RODRIGUES FERREIRA (lanchonete 

Avenida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12782 Nr: 45-94.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA CLEMENTINA SALES, ESPÓLIO DE ROSIVEL 

MATIAS SALES, REGEN MATIAS SALES, ESPÓLIO DE ROGÉRIO MATIAS 

SALES, RAGNA MATIAS SALES, RAILDE MATIAS SALES, REJANE 

MATIAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003493-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

ANGELINA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003493-52.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANGELINA DA COSTA SILVA RÉU: CONSTRUTORA VICKY LTDA Vistos 

etc. Acolho o pedido de Id. 15456064. Defiro a dilação de prazo por 60 

(sessenta) dias, para que a parte autora regularize sua representação 

processual, conforme determinado na decisão de Id. 14620080. Decorrido 

o prazo supra, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (RÉU)

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005703-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDUARDO FREIRE RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA Vistos etc. Compulsando os autos observo que a Sra. Perita 

nomeada nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme se observa do id. 

14957618, porém as requeridas impugnaram o referido valor sob a 

alegação de que este se encontra em desacordo com o trabalho a ser 

realizado e que em outras demandas idênticas ao presente caso realizou 

o pagamento de no máximo R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título 

de honorários periciais. Ainda, ressaltaram que não tiveram ciência acerca 

do despacho saneador, razão pela qual requereram que seja republicada 

a referida decisão, sob pena de nulidade (id. 10414709). Com efeito, a 

fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a 

natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o princípio da 

moderação. Nesse sentido, a jurisprudência: “HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃO. A fixação do valor dos honorários periciais está diretamente 

ligada ao poder discricionário do Juiz. É certo que os honorários periciais 

devem ser arbitrados levando-se em conta as características do trabalho 

desenvolvido, como, por exemplo, maior ou menor complexidade, a 

qualidade e o alcance da perícia, o tempo demandado, a necessidade de 

deslocamento e, também, a especialidade do profissional, bem como os 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (...)” (TRT-4, RO 

00101048920115040661 RS, 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Relator 

Francisco Rossal de Araújo, 03/04/2014). Nesse passo, considero o valor 

indicado justo e razoável para o trabalho a ser desenvolvido, tendo em 

vista os valores costumeiramente cobrados em perícias de igual natureza. 

Ademais, a Sra. Perita indicou pormenorizadamente o valor de cada hora a 

ser trabalhada e a quantidade de horas necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho. Desta feita, considero o referido valor justo 

e razoável para o trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista os valores 
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costumeiramente cobrados em perícias de igual natureza. Assim, fixo o 

valor dos honorários periciais em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

e determino que as partes realizem o depósito dos HONORÁRIOS, no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, analisando os autos verifico que 

realmente a decisão de id. 14338824 não foi devidamente publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico. Deste modo, diante da ausência da publicação 

da referida decisão determino que esta seja regularmente publicada. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004217-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITO JACOB DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004217-90.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO RÉU: JOANITO JACOB DE 

JESUS Vistos etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da 

parte requerida/embargante. Anote-se. Outrossim, defiro o processamento 

da reconvenção, razão pela qual determino que a Secretaria promova as 

devidas anotações junto ao PJE. Fica a parte autora Antonio Joaquim 

Moraes Rodrigues Neto intimada, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 343, § 1º, do 

CPC). Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007516-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIGUEL ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007516-75.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MIGUEL ALVES DE MENEZES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos observo que a 

ação foi proposta por Miguel Alves de Menezes em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais visando o recebimento da verba indenizatória 

relativa ao seguro DPVAT. Verifico que a demanda foi julgada 

parcialmente procedente condenando a requerida ao pagamento 

atualizado de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) acrescidos de 10% a título de honorários advocatícios (id. 

12669258). Em seguida a parte requerida informou o pagamento da 

condenação no valor de R$ 8.615,16 (oito mil seiscentos e quinze reais e 

dezesseis centavos) (id. 13477647), ao passo que a parte autora 

manifestou concordância com pagamento (id. 13516908), sendo então 

extinta a demanda em virtude do pagamento (id. 13564179). No id. 

15159726 aportou aos autos petição requerendo o cumprimento de 

sentença em favor de um terceiro estranho a lide, qual seja Sr. Jovane 

Duarte Batista Junior. Dessa forma, considerando que a petição retro não 

diz respeito a presente demanda, deixo de apreciar o pedido de 

cumprimento de sentença e considerando que os autos encontram-se 

sentenciados determino o seu arquivamento com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008645-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI (REQUERENTE)

MARCELO FALCAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008645-18.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, notadamente 

no que se refere ao suposto erro de leitura apresentado pelo medidor de 

titularidade da parte autora, bem como a média de consumo de energia 

elétrica na referida unidade consumidora, de modo que à vista do poder 

instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser 

de extrema relevância a produção de Prova Técnica, razão porque passo 

ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Com efeito, não há preliminares a serem 

consideradas, motivo pela qual, tenho o processo como saneado. Dos 

pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza da 

ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o medidor de 

energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na aferição da 

energia elétrica utilizada pela parte autora; b) a média mensal de consumo 

de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/241173-4 levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) a legalidade do débito cobrado pela requerida e, c) o 

dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Assim, nomeio como 

perito o engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser 

encontrado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do 

Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil 

oitocentos e cinquenta eais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida 

venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. 

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no 

orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverão as 

partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 581 de 664



às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003069-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISMAR JOSE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003069-44.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: LAURISMAR JOSE 

SILVA Vistos etc., A exequente pugnou pela pesquisa de endereço da 

executada através dos convênios disponibilizados ao Poder Judiciário, 

bem como requereu o arresto liminar, previsto no art. 830, do CPC, de 

eventual veículo registrado em nome da parte devedora, uma vez que ela 

não foi localizada para ser citada (id. 15516540). Pois bem, leciona o 

doutrinado Araken de Assis que o arresto estabelecido no art. 653 do 

CPC/1973 agora positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual intitula como 

pré-penhora, é cabível quando verificado dois requisitos, dentre eles o 

empecilho à imediata citação do executado. “De acordo com o art. 653, 

dois são pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da ausência do 

executado de seu domicílio ou residência, após as diligências habituais do 

oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens penhoráveis. Não 

importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio do devedor. 

Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou ocasional, 

nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os pressupostos 

apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor se encontra 

ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a pré-penhora tem 

lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª edição. SãoPaulo : 

Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser possível o arresto 

liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não localizado o devedor. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. O sistema Bacenjud 

pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como 

também o arresto online. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode 

utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 

653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não 

encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para 

bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de 

Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, 

que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

"arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010).5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (Resp n° 1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, publicado no DJe de 15.04.2011). No presente 

caso, há fortes evidências de que a executada tem envidado esforços 

para não ser localizada, consoante certidões dos Srs. Oficiais de Justiça, 

demonstrando, portanto, necessária a medida acautelatória postula, 

notadamente para garantir a satisfação do crédito. Posto isso, com 

alicerce no art. 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido em 

questão, razão pela qual procedi realizei pesquisa junto ao Sistema 

Renajud, contudo verifiquei que inexiste veículos registados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo. Dessa forma, determino 

NOVAMENTE que o exequente no prazo de 15 (quinze) dias manifeste o 

que entender de direito visando o andamento útil do feito, sobretudo 

quanto a localização da executada para posterior tentativa de citação. 

Intimem-se. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001977-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RIZERIO LOPES (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (RÉU)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001977-65.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES RÉU: JOSE DA SILVA Vistos etc. Em 

virtude do falecimento do requerido, o seu patrono visando regularizar o 

polo passivo da demanda requereu a inclusão da Sra. Jackeline Camara 

Rondon e seus filhos Junior Kauã Rondon da Silva e Gabriely Rondon da 

Silva, bem como a inclusão da menor Thalyta Mariane Grillaud da Silva filha 

do falecido e da Sra. Silva Grillaud de Arruda, conforme Id. 1436943, 

contudo, descurou de aportar aos autos qualquer documento que 

comprove a qualidade de companheira a Sra. Jackeline Camara Rondon, 

certidão de nascimento da menor Thalyta Mariane Grillaud da Silva 

comprovando ser esta herdeira do de cujus, bem como não juntou aos 

autos procuração e em nome das referidas pessoas. Posto isso, com 

fundamento no art. 76, do CPC, suspendo novamente o processo pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o requerido sane a irregularidade 

acima apontada, sob pena de ser considerado revel (art. 76, §1º, II, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003362-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTANA AIRES 98177419153 (EXECUTADO)

MARCELO SANTANA AIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003362-77.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA EXECUTADO: MARCELO SANTANA 

AIRES 98177419153, MARCELO SANTANA AIRES Vistos, etc. Por meio da 

petição constante no id. 15540543 a parte autora pugnou pelo arresto de 

bens em nome dos executados, bem como a citação por edital destes. 

Considerando que os executados não foram localizados para serem 

citados, defiro o pedido de citação via edital formulado no id. 14334032, 

razão pela qual determino que os executados seja citados, por edital, este 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetuem o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de id. 13006770, salientando que caso os 

executados queiram embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) 

dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo 

estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, 

depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não 

terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, determino que a publicação do edital de citação seja em jornal 

local de ampla circulação a ser providenciado pela parte exequente, o que 

faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido o 

prazo sem manifestação dos executados venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Quanto ao pedido de arresto, leciona o doutrinado 

Araken de Assis que o arresto estabelecido no art. 653 do CPC/1973 

agora positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual intitula como 

pré-penhora, é cabível quando verificado dois requisitos, dentre eles o 

empecilho à imediata citação do executado. “De acordo com o art. 653, 

dois são pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da ausência do 

executado de seu domicílio ou residência, após as diligências habituais do 

oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens penhoráveis. Não 

importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio do devedor. 

Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou ocasional, 

nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os pressupostos 
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apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor se encontra 

ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a pré-penhora tem 

lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª edição. SãoPaulo : 

Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser possível o arresto 

liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não localizado o devedor. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. O sistema Bacenjud 

pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como 

também o arresto online. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode 

utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 

653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não 

encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para 

bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de 

Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, 

que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

"arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010).5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (Resp n° 1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, publicado no DJe de 15.04.2011). No presente 

caso, verifico que os requisitos estabelecidos no art. 830 do CPC não 

foram devidamente preenchidos, pois não há evidências de que os 

executados tenham envidado esforços para não serem localizados com o 

intuito de frustrar o recebimento do crédito exequendo. O fato de os 

executados não ter sido localizados nos endereços declinados nos autos, 

por si só, não justifica medida drástica contra o patrimônio alheio, razão 

pela qual tenho como desnecessária a medida acautelatória postulada 

neste momento. Posto isso, indefiro o pedido de arresto formulado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005237-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES (ADVOGADO(A))

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005237-82.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CAIADO PNEUS LTDA EXECUTADO: EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME 

Vistos, etc. Por meio da petição constante no id. 15508611 a parte autora 

pugnou pelo arresto de bens em nome da parte requerida. Pois bem, 

leciona o doutrinado Araken de Assis que o arresto estabelecido no art. 

653 do CPC/1973 agora positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual intitula 

como pré-penhora, é cabível quando verificado dois requisitos, dentre eles 

o empecilho à imediata citação do executado. “De acordo com o art. 653, 

dois são pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da ausência do 

executado de seu domicílio ou residência, após as diligências habituais do 

oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens penhoráveis. Não 

importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio do devedor. 

Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou ocasional, 

nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os pressupostos 

apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor se encontra 

ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a pré-penhora tem 

lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª edição. SãoPaulo : 

Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser possível o arresto 

liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não localizado o devedor. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. O sistema Bacenjud 

pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como 

também o arresto online. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode 

utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 

653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não 

encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para 

bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de 

Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, 

que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

"arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010).5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (Resp n° 1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, publicado no DJe de 15.04.2011). No presente 

caso, verifico que os requisitos estabelecidos no art. 830 do CPC não 

foram devidamente preenchidos, pois não há evidências de que o 

executado tem envidado esforços para não ser localizada com o intuito de 

frustrar o recebimento do crédito exequendo. O fato de o executado não 

ter sido localizada no endereço declinado nos autos, por si só, não 

justifica medida drástica contra o patrimônio alheio, razão pela qual tenho 

como desnecessária a medida acautelatória postulada neste momento. 

Posto isso, indefiro o pedido de arresto formulado no id. 15508611 e no 

impulso venha a parte autora manifestar o que entender de direito visando 

o andamento útil do feito, sobretudo quanto à eventual interesse na busca 

de endereço da parte requerida juntos aos convênios Bacenjud, Renajud, 

Infojud e Siel. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005310-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

NELCINETE LOPES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005310-25.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

NELCINETE LOPES RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A (id. 15507120) alegando, em síntese, que houve contradição 

na sentença prolatada nos autos, na medida em que deixou de aplicar o 

art. 86 do CPC que dispõe sobre a sucumbência recíproca, de modo que 

os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente 

entre as partes. Alternativamente, entende que os honorários devem ser 

minorados ao patamar de 20% sobre o valor da condenação. 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 o quantum fixado a títulos de honorários 

sucumbenciais, pretendendo, assim, seja emitido novo juízo a esse 

respeito, seja para aplicar o art. 86 do CPC, seja para fixar em percentual 

o valor dos honorários. Vê-se, pois, que as matérias tratadas pela parte 

embargante não são próprias de embargos de declaração, pois visam 

reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta finalidade, 

de forma que, caso se posicione contrário ao provimento jurisdicional, 

deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A esse propósito, 

veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, nega-se 

provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 
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presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara 

Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 

17, oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – 

CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de 

Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, 

Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002048-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002048-67.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A (id. 15506709) 

alegando, em síntese, que houve contradição sentença prolatada nos 

autos, na medida em que deixou de aplicar o art. 86 do CPC que dispõe 

sobre a sucumbência recíproca, de modo que os honorários 

sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. 

Alternativamente, entende que os honorários devem ser minorados ao 

patamar de 20% sobre o valor da condenação. 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 o quantum fixado a títulos de honorários 

sucumbenciais, pretendendo, assim, seja emitido novo juízo de valor a 

esse respeito, seja para aplicar o art. 86 do CPC, seja para fixar em 

percentual o valor dos honorários. Vê-se, pois, que as matérias tratadas 

pela parte embargante não são próprias de embargos de declaração, pois 

visam reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta 

finalidade, de forma que, caso se posicione contrário ao provimento 

jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A 

esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, 

nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara 

Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 

17, oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – 

CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de 

Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, 

Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008408-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EMBARGADO)

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008408-47.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA EMBARGADO: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos 

por Alex Rosa Jorge da Cunha (id. 15591785) alegando, em síntese, que 

houve contradição na sentença prolatada nos autos, porquanto 

considerou intempestivos os presentes embargos à execução, sob o 

fundamento de que a contagem do prazo processual se daria de forma 

corrida, em contraposição a norma do art. 219 do CPC, que prevê para 

casos tais a contagem do prazo em dias úteis. Afirmou, também, a 

existência de contradição na sentença em relação ao parcelamento das 

custas processuais, pois além da previsão da previsão no CPC, a CNGC 

também autoriza o fracionamento das custas. Pontuou, ainda, que ao 

exequente, defensor público, foi autorizado o parcelamento, sendo assim 

perfeitamente cabível a sua concessão nos presentes embargos à 

execução. Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022), pelo que passo a sua apreciação. No tocante a intempestividade 

dos embargos, realmente a contagem do prazo foi considerada por este 

juízo em dias corridos. Contudo, o cômputo do prazo para interposição de 

embargos à execução deve ser feito conforme a regra geral do NCPC, 

vale dizer, em dias úteis[1], à luz do disposto no art. 219, do CPC, segundo 

o qual “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis”. Nesse palmilhar vem sendo o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. 

CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS. O prazo para oposição de 

embargos à execução de título extrajudicial é de quinze dias, contados da 

juntada da carta precatória de citação. Inteligência do artigo 915, 

combinado com inciso VI do artigo 231 do Código de Processo Civil. No 

caso, sendo os embargos à execução defesa incidental no processo de 

execução, a contagem do prazo se dá em dias úteis. Embargos à 

execução tempestivos. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação Cível Nº 70077865178, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

28/06/2018) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO 

PARA INTERPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 915 DO CPC DE 2015 - 

TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. O art. 915 do Código de Processo Civil 

de 2015 estabelece que os embargos à execução devem ser oferecidos 

no prazo de 15 dias, a contar da data da juntada aos autos do mandado 

de citação da parte devedora, devidamente certificada pelo Cartório. 

Contado o referido prazo em dias úteis, excluídos os finais de semana e 

feriados, é de se reconhecer a tempestividade dos presentes Embargos à 

Execução.” (TJMG - Apelação Cível 1.0034.17.002759-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, 

publicação da súmula em 31/08/2018) Volvendo os olhos para o caso 

concreto, observa-se que a citação do embargante foi noticiada na 

execução em 22.02.2018 (id. 15065494), fluindo a partir do dia 23.02.2018 

o início do prazo para oposição dos presentes embargos à execução que 

findou apenas em 26.09.2018, considerando apenas os dias úteis (feriado 

dia 07.09.2018 e Portaria n. 1004-2018-PRES). Assim, considerando que 

os presentes embargos foram opostos em 17.09.2018 é de se reconhecer 

a sua tempestividade para o fim de dar prosseguimento ao feito, até 

mesmo como forma de preservar a ampla defesa e o contraditório 

garantido constitucionalmente. Já no que se refere ao pedido de 

parcelamento das custas processuais, verifico que não restou preenchido 

os requisitos legais. Isso porque, embora a CNGC autorize ao 

parcelamento das custas, ela também dispõe que o juiz após analisar o 

pedido de gratuidade e atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, poderá conceder o direito de parcelamento das despesas 

processuais. Ocorre, contudo, que o embargante não apresentou nenhum 

elemento que indique a impossibilidade momentânea de arcar com o 

pagamento das despesas processuais em parcela única. É fato, também, 
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que a condição de empresário do embargante mais sopesa para a 

viabilidade de recolhimento do encargo, do que para o seu parcelamento. 

Registro, outrossim, que a concessão do fracionamento das despesas 

processuais ao exequente/embargante foi precedida de detida análise 

documental e de fatos, e não apenas em conjecturas, sem mencionar a 

circunstância de que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça negou veemente 

a concessão da justiça gratuita ao exequente (id. 13836351). Deste modo, 

inexistindo provas da incapacidade financeira do embargante para arcar 

com o pagamento das despesas iniciais em parcela única, é de se manter 

o indeferimento do pedido de fracionamento das custas. Assim, ACOLHO 

parcialmente os embargos de declaração opostos e, por conseguinte, 

revejo a sentença de id. 1533195 para o fim de considerar TEMPESTIVOS 

os presentes embargos à execução. No impulso do processo, venha a 

parte embargante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento 

das custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo em parcela única, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros 

comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. p. 1290.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOEL DA GUIA LEITE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000005-26.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOEL DA GUIA LEITE REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda Joel da Guia Leite 

e no polo passivo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Intime-se a 

parte devedora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 15666242 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, preclusa esta, 

e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado nos 

autos no id. 13832318. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006012-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EMBARGANTE)

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENOR FERREIRA PINA (EMBARGADO)

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006012-97.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

WILSON DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: NICENOR FERREIRA PINA 

Vistos etc., A parte embargada impugnou a justiça gratuita deferida em 

favor da parte embargante, sob o argumento de que ele não se enquadra 

na alegada hipossuficiência financeira descrita na inicial. Pois bem. 

Apenas para elucidar a “quaestio juris”, há de não se perder de vista que, 

uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, poderá a parte 

contrária impugná-lo, demonstrando que o beneficiário possui renda 

suficiente para o custeio da lide. Nos termos do artigo 98, caput, do CPC, 

para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, a 

aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas 

presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência 

do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Com 

efeito, vejo que inexistem provas de que embargante se encontra na 

situação a que se refere o artigo 98 do CPC. Isso porque, em consulta ao 

sistema INFOJUD, o qual possui o mesmo banco de dados da Receita 

Federal verifiquei que o embargante informou em sua declaração de 

imposto de renda exercício de 2018 possuir o valor de R$ 105.500,00 

(cento e cinco mil e quinhentos reais) em espécie. Ainda, realizei consulta 

junto ao Sistema ANOREG e constatei que o embargante possui registrado 

em seu nome 43 (quarenta e três) imóveis, conforme extratos em anexo. 

Diante de tais constatações, não é crível a alegação do embargante de 

que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo 

certo que diante de tais constatações, não nos resta outra conclusão 

senão de que ele possuía e possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam 

como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o 

benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que 

inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.”[1] Portanto, deixando embargante de demonstrar, de modo 

satisfatório, a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, através de documentos idôneos, a impugnação à 

gratuidade há de ser acolhida. Posto isso, acolho o pedido em análise e, 

por conseguinte, revogo o benefício da justiça gratuita concedido à parte 

embargante. Para tanto, determino venha o embargante, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais da 

presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá ser informado o 

cumprimento da presente ordem. Finalmente, no tocante à declaração de 

imposto de renda obtida junto ao Sistema de Informação ao Judiciário, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 
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caso, arquivando esta em pasta própria, bem como saliento as partes que 

a referida declaração está disponível para acesso junto à respectiva 

Secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto 

Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, 

Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS (ADVOGADO(A))

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007366-94.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Analisando 

detidamente os autos, verifico que a decisão de id. 12608011 não foi 

devidamente cumprida, tendo em vista que não há informações nos autos 

acerca da eventual intimação do perito nomeado na referida decisão. 

Dessa forma, determino a Secretaria que promova o cumprimento integral 

da decisão de id. 12608011. Outrossim, verifico que a requerida até o 

presente momento não efetuou o depósito dos HONORÁRIOS periciais, 

malgrado tenham sido devidamente intimada para tanto. Assim, determino 

que a requerida realize o depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código 

de Processo Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia 

determinada nos autos. Intime-se. Cumpra-se.. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005863-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

MURILO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005863-04.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDEVALDO DO ESPIRITO SANTO RÉU: PATRICIA REGINA ARRUDA Vistos, 

etc. Edevaldo do Espirito Santo promove a presente “ação de reintegração 

de posse c/c pedido de antecipação de tutela” em face de Patrícia Regina 

Arruda, alegando, em suma, que no ano de 2007 adquiriu um terreno com 

dois lotes urbanos, sendo de nº 02 e 03, da quadra 21-B do loteamento D. 

Arthur, com 160,00 m² cada lote, sendo que no lote 02 existe uma casa de 

alvenaria, e se encontra matriculado sob o n. 5.201 no cartório do 5º ofício 

da comarca de Cuiabá-MT. Afirma que, passou a receber ameaças da 

requerida, a qual em razão de ter uma filha com o requerente iria invadir o 

imóvel. Diante da situação confeccionou boletim de ocorrência, porém a 

requerida adentrou no imóvel que estava desocupado. Assim, requer a 

concessão de liminar para reintegração de posse em seu favor. 

Designada audiência de justificação prévia, a parte autora não arrolou 

testemunhas conforme Id. 15546498, restando preclusa a produção de 

prova testemunhal, para fins de audiência de justificação prévia. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Em fase de cognição sumária, compete ao 

julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos 

arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o 

exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) 

que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia. A propósito 

da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na 

faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente 

a possua ou detenha (1.228, CC). No caso em análise, registro que apesar 

de a documentação carreada nos autos, em especial o contrato de 

compra e venda (Ids. 14120747) evidenciar a aquisição do imóvel pelo 

autor, este não logrou êxito em comprovar efetivos atos de posse sobre o 

bem. Ademais, oportunizado ao autor a oitiva de testemunhas em 

audiência de justificação, apesar de devidamente intimado, ele não arrolou 

testemunhas, deixando precluir seu direito a prova testemunhal. Nesse 

passo, ainda que a parte autora alegue a aquisição do imóvel em 2007, 

carreou aos autos tão somente documento referente à compra do imóvel 

(Ids. 14120747), que não constituem provas suficientes para 

demonstração do uso e gozo do imóvel durante esse lapso temporal. 

Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são 

insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores 

da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou 

disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição, bem 

assim, se a parte requerida, de fato, esbulhou o imóvel. Pelo exposto, se 

mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do 

processo. Nessa senda, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

LIMINAR. RITO ESPECIAL. REQUISITOS. A concessão de liminar para 

manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por 

pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15. - Circunstância dos 

autos em que ausente a prova necessária impõe-se manter a decisão que 

indeferiu a reintegração de posse. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069672566, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/06/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 

561 DO CPC. A liminar de reintegração de posse se submete à 

observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de 

esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. 

In casu, não há comprovação suficiente a evidenciar a idade da posse 

exercida. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes, ao 

menos por ora, para confortar o deferimento de uma reintegração liminar 

de posse. Necessidade de dilação probatória, para melhor averiguar a 

veracidade dos fatos. Liminar revogada. DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNANIME. (Agravo de Instrumento Nº 70069000180, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Julgado em 16/06/2016). Diante dessas considerações, indefiro 

o pedido de liminar de reintegração de posse, formulado na peça inicial. No 

impulso do processo, cite-se a parte requerida, via mandado, para 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CHARLES TAVARES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

STELA CUNHA VELTER RONDON (ADVOGADO(A))

RONY CAIQUE ALMEIDA NEVES (AUTOR(A))

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA FURLAN LENCI (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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ALYNE RAMMINGER PISSANTI (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003355-85.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

RONY CAIQUE ALMEIDA NEVES RÉU: VALDECY DA SILVA FERNANDES 

Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora, pugnando pela 

suspensão da presente demanda, a fim de localizar novo endereço do 

requerido (Id. 15672696). Nesse passo, CANCELO a audiência de 

conciliação designada nos autos (dia 08/10/2018), tendo em vista a não 

citação do requerido, conforme certidão negativa apresentada pelo Oficial 

de Justiça no Id. 15068243. Outrossim, defiro o pedido retro, razão pela 

qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 

fim de que a parte autora providencie novo endereço para citação do 

requerido, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOFRE DO NASCIMENTO (RÉU)

EDERVALSSO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002182-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CORREA DE CERQUEIRA RÉU: EDERVALSSO DE TAL, EDER JOFRE 

DO NASCIMENTO Vistos, etc. Inicialmente determino novamente que seja 

retificado o nome do primeiro requerido para constar Edvalson Carpez 

Nascimento, conforme indicado na petição de id. 13854794, não devendo 

os autos retornarem conclusos sem o cumprimento desta determinação. 

Outrossim, considerando que a parte requerida não foi localizada para ser 

citada nos endereços descritos nos autos e aliado ao fato de que a parte 

autora desconhece demais dados referente aos requeridos que 

possibilitem a pesquisa de eventuais endereços destes perante os órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário, defiro o pedido de Id. 15602602 e ordeno 

sejam os requeridos citados por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem 

qualquer manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador 

Especial o Núcleo de Pratica Jurídica da Faculdade FAUSB/Várzea 

Grande, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

dos requeridos. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, deixo de 

designar nova audiência de conciliação, diante da citação ficta ora 

deferida, o que tornaria o ato prejudicado, culminando no retardamento 

desnecessário da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002884-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY AUXILIADORA IBANEZ MUNIZ (REQUERENTE)

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002884-69.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

GESSY AUXILIADORA IBANEZ MUNIZ REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Gennyfer Paula Santos Ibanez e 

Gessy Auxiliadora Ibanez Muniz promovem a presente ação de cobrança 

do seguro DPVAT em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros, requerendo a condenação da requerida ao pagamento da 

indenização referente ao Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão do óbito, 

respectivamente, do pai e filho das demandantes, Sr. Fagner Ibanez 

Muniz, ocorrido no dia 10/07/2015, após ter sofrido o acidente de trânsito 

que o vitimou. Juntou documentos de ids. 12760900 a 12761421. Na 

decisão de id. 12840160 foi determinado a parte autora que comprovasse 

nos autos a realização de requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento. A parte autora não atendeu ao comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido, apesar de devidamente intimada 

conforme certidão presente no Id. 15558754. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o 

propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 

6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando 

os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, 

de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da 

existência do processo como única maneira de resolver o conflito de 

interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em 

Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, 

p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 
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Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. 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 DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “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). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004376-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004376-67.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Maria de Lourdes 

Pereira Gomes promove a presente ação de cobrança do seguro 

obrigatório - DPVAT em desfavor de Seguradora Líder de Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, aduzindo que sofreu acidente de trânsito em 

03/12/2014 o qual lhe ocasionou incapacidade permanente. Assim, pugna 

pela condenação da requerida ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A audiência de conciliação restou 

prejudicada em virtude da ausência da parte autora (Id. 459731). A 

requerida apresentou contestação no Id. 5497821, alegando ausência do 

autor ao mutirão, falta de interesse de agir em virtude da ausência de 

prévio requerimento administrativo e a ausência de laudo realizado pelo 

IML. No mérito, aduziu a necessidade da produção de prova pericial, bem 

como defende que a condenação deve ser paga observando o grau da 

invalidez permanente. Ao final, alegou que em caso de uma eventual 

condenação que os juros de mora deverão incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Devidamente intimada 

a parte autora para impugnar a contestação, ela quedou-se inerte (id. 

5819942). Na decisão de Id. 13645961 foi determinado à autora que 

apresentasse requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, contudo, ela não atendeu ao comando judicial deixando transcorrer 

in albis o prazo concedido, apesar de devidamente intimada conforme 

certidão presente no Id. 15560328. Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o propósito de 

obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo 

a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais 

sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, 

tenho que a preliminar arguida pelo requerido de falta de interesse de agir 

em virtude da ausência de prévio pedido administrativo deva ser acolhida. 

Isso porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da existência 

do processo como única maneira de resolver o conflito de interesse. O 

ilustre doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, conforme já mencionado na decisão de Id. 13645961, o 

Supremo Tribunal Federal passou a considerar a exigibilidade do 

requerimento como condição para o exercício do direito de ação, sem que 

isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE 

REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 
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08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. 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 DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “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). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão acolhimento da preliminar arguida pelo requerido 

com o consequente indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO 

extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003689-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DE ARRUDA SANTIAGO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003689-22.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

AURELIO DE ARRUDA SANTIAGO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc. Aurélio de Arruda Santiago ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais em desfavor de Itaú Unibanco S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Determinada a emenda da petição inicial (Id. 

13102163), a parte autora não atendeu ao comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no Id. 

15558786. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição 

inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus 

de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar 

as irregularidades apontadas no Id. 13102163, inexiste alternativa senão 

indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70072801459, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

20/07/2017). Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem 

resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007636-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007636-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc. Torvanoi Assessoria Jurídica ajuizou a presente ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de Banco do Brasil 

S/A, ambos qualificados nos autos. Na decisão de id. 10283282 foi 

determinado a parte autora que demonstrasse a atual hipossuficiência de 

seus sócios e da empresa, sob pena de extinção. A parte autora 

manifestou nos ids. 12463086 a 12463126, contudo não restou 

comprovado a alegada hipossuficiência, sendo indeferido no Id. 12633049 

a justiça gratuita e determinado o recolhimento de custas e despesas 

processuais. No entanto, a parte autora não atendeu satisfatoriamente o 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. É o 

relatório. Decido. A parte autora, apesar de oportunizado a emenda da 

petição inicial para que comprovasse o recolhimento da taxa e custas 

judiciárias, deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do 

preparo constitui ato processual necessário para o regular 

prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido 

efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a ausência de 

um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), 

o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento pacífico da 

jurisprudência: “1. O cancelamento, e conseqüente extinção do processo, 

nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no momento da 

distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na forma do 

artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste configurada sua inércia em 

sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção que "o 

cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 

257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 

199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)[1]". Diante do exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a presente 

ação, com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o 

cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária, por insubsistir 

contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. 
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LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgRg no RESP 

628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003970-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003970-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Gardenia de Sousa dos Santos ingressou com a 

presente medida cautelar de exibição judicial em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a emenda da petição inicial (Id. 13242792) para adequar o rito 

processual, bem como demonstrar o pedido prévio administrativo, a parte 

autora não atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido, conforme certificado no Id. 15562039. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que 

depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer 

manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. 

Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas no Id. 13242792, inexiste alternativa senão indeferir a petição 

inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo 

sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003380-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003380-69.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADELIA BENEDITA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT promovida por Adelia Benedita da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Após a prolação da sentença nos autos a parte autora informou que a 

parte requerida efetuou o depósito da quantia imposta na condenação, 

bem como manifestou concordância com o valor depositado, requerendo a 

expedição do alvará em seu favor (Id. 10934700). Após vieram-me os 

autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é 

de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, 

uma vez que a parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do 

débito, conforme se observa no Id. 14345804. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Observadas as formalidades 

legais, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da 

quantia depositada em juízo, conforme solicitado ao Id. 15629842. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007410-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007410-16.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc. Tornavoi Assessoria Jurídica ingressou com a presente ação 

de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. A parte autora aportou aos autos pedido de desistência da 

ação no Id. 15688818. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O pedido de Id. 15688818 se trata de uma simples manifestação 

de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. 

Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008555-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIA ROSANA PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008555-73.2018.8.11.0002 

Vistos etc Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais Com Liminar 

Inaudita Partes Por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito 

ajuizada por João Bezerra de Souza em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Aduz o requerente que no ano de 

2013 solicitou o cancelamento da unidade consumidora nº 3702928 que foi 

alterada para unidade consumidora 6/370292-5, ocorre que sem ser 

devidamente notificado pela requerida, teve seu nome inscrito nos órgão 

de proteção de crédito, por débitos posteriores ao cancelamento da 

unidade consumidora. Informa que tentou resolver a situação 

administrativamente, porém não obteve êxito. Pede a concessão da tutela 

de urgência, para: a) determinar que a Requerida retire o nome do 

Requerente inscrito indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

inadimplemento. No mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos 

necessários à propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Diante 

das novas alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, 

imperioso grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De mais 

a mais, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 
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suas alegações (art. 6°, VIII, CDC). O Requerente teve seu nome incluído 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 

15448337, sem prévia notificação. Ademais, verifica-se que a pretensão 

do Requerente apresenta características de um pedido de tutela de 

urgência antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a 

probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de prejuízo ao 

Requerente, pois, a inclusão do seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá causar na honra da pessoa. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida retire a 

restrição do nome do Requerente junto aos Órgãos de proteção ao 

crédito: SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

diária. Cite-se/intime-se a empresa Requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação que 

designo para o dia 19 de novembro de 2018 às 09h, 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). 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. 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). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007629-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS (REQUERENTE)

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007629-92.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 12 de novembro de 2018, às 09h20m, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a 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 ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 27 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006674-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI VIANA SILVA (AUTOR(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1006674-61.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

proposta por MARIA LUCI VIANA SILVA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A / VIVO S.A. Aduz a requerente, em síntese, que em outubro 

de 2017 contratou junto à empresa requerida o fornecimento de serviços 

de telecomunicações na modalidade de plano de internet e telefone fixo 

com valores mensais no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois 

reais), aduz ainda, que em dezembro 2017 a requerente entrou em contato 

com a empresa requerida solicitando informações sobre a possibilidade de 

transferir seu plano de contrato para a cidade de Marilia em São Paulo, 

sendo garantido pela requerida era possível à portabilidade do contrato 

para a requerente. Contudo, a empresa requerida não conseguiu cumprir 

com a alteração de localidade do contrato, bem como não apresentou 

justificativas pela ineficiência na prestação dos serviços, tendo a 

requerente em dezembro de 2017 adimplido com seus débitos e em janeiro 

de 2018 e cancelou o contrato com a empresa requerida tendo em vista o 

não cumprimento com as necessidades de fornecimentos dos serviços. 

Ocorre que, ao tentar realizar uma compra no mês maio de do corrente 

ano, a requerente descobriu a existência de restrições de créditos em seu 

nome no valor de R$ 357,37 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e 

sete centavos), tendo por diversas vezes procurado à requerida para que 

efetuasse o cancelamento do debito uma vez que o contrato estava 

cancelado deste de janeiro de 2018. Assim, pugna pela concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida retire 

seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. 

Requereu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

No mérito, pugna pela condenação em danos morais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pois bem. Inicialmente recebo a emenda à inicial, 

pois é satisfatória (Id. 14859748), determino que Sra. Gestora Judiciária 

altere-se o valor da causa fazendo constar como o valor de R$19.437,37. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente, vez 

que se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter 

prejudicado o desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente 

mercantis. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 
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determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

exclusão do nome e dados da parte requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito, referente à dívida em discussão, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 

2018, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no art. 334, § 3º, do CPC..= As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 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. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade e inversão do ônus da provada, eis 

que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT 28 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ELIAN MARTINS CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006609-66.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação do 

requerido MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES LTDA para 

comparecimento na audiência de conciliação designada, REDESIGNO o ato 

para o dia 09 de novembro de 2018 às 15h30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004700-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004700-86.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de 

Débito Com Pedido de Tutela Antecipada. c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta por Luiz Felipe Josue de Linalde em desfavor de Realize 

Crédito –Financiamento e Investimento S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O autor alega, em síntese, que no dia 05/01/2016 

teve seu documento de identidade RG furtado, após algum tempo após o 

ocorrido, tomou conhecimento de que alguma pessoa estava usando seus 

dados pessoais, levando seu nome a ter diversas pendências financeiras 

o que gerou diversas situações vexatórias. No mérito, pleiteou pela 

retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e requereu a 

inexigibilidade do débito lançado, bem como a condenação em danos 

morais, vez que diante do abalo de crédito indevido e suportado, vem 

sofrendo constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo fato, havendo 

a configuração do dano moral. Requereu a inversão do ônus probante 

com base no art. 6º, VIII, do CDC, e os benefícios da gratuidade judicial, 

bem como pugna pelo pagamento pelos danos morais ocasionados. 

DECIDO. Defiro à parte autor os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante da liminar requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. De 

outro norte, verifico que o valor atribuído à causa não está adequado, pois 

além de pleitear pelo recebimento em Danos Morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), requereu a inexistência do débito no valor de 

R$1.432,79 (mil quatrocentos trinta e dois reais e setenta nove centavos). 

E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do NCPC, de 

ofício, corrijo o valor atribuído à causa pra fazer constar R$ 11.432,79 

(onze mil, quatrocentos trinta dois reais e setenta nove centavos). Ante o 

exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

defiro o pleito e determino que a requerida proceda à exclusão do nome do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC, etc), no prazo de 

48 horas, relativo ao débito sub judice mencionado na exordial no valor de 
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R$ 1.432,79 (hum quatrocentos e trinta e sois reais e sessenta e nove 

centavos), sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para o caso de descumprimento, até ulterior decisão de mérito. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09 de novembro de 2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

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. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004353-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL (ADVOGADO(A))

CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004353-53.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por 

Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Caroline 

Oliveira de Queiroz contra Iuni Educacional S/A. A autora afirma ser 

acadêmica do curso de direito junto à instituição ré, com financiamento de 

100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), através do Contrato de n 237.305.640, desde 2014. Conta que no 

decorrer do 4º Semestre letivo 2015/2, no mês de novembro de 2015, foi 

diagnosticada com tuberculose, ficou hospitalizada, foi-lhe autorizada pela 

instituição a realização das provas em 2016. Informa ainda que, no período 

letivo 2016/01, cursou normalmente o 5º Semestre, no período noturno e 

realizou as provas retroativas do semestre anterior, após a realização das 

provas foi informada por uma professora que não estava sendo possível 

fazer o lançamento das notas, pois deveria fazer o aditamento do FIES, 

oportunidade em que realizou o aditamento, contudo não foi regularizada o 

lançamento das notas, sendo novamente informada que não realizaram o 

lançamento, pois possuía débitos com a faculdade, referente a matéria 

pendente. Sustenta ainda que, tenha realizado o aditamento normalmente à 

requerida não autorizou a rematrícula da autora, em virtude dos problemas 

de saúde e financeiros optou por postergar a rematrícula e ficou o ano de 

2016, integralmente sem cursar, realizando em dezembro de 2016 a 

solicitação do trancamento da matrícula de todo o ano de 2016, datado em 

14/12/2016, bem como aditamento de suspensão, embora não tenha 

cursado o ano de 2016, os valores das mensalidades foram repassados à 

requerida. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a 

parte ré proceda imediata conversão do valor de R$17.458,54 (dezessete 

mil reais, quatrocentos cinquenta oito reais e cinquenta quatro centavos) 

em créditos, perante a financiadora, pois a autora realizou a transferência 

para outra instituição de ensino, necessitando do crédito para continuar a 

cursar, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem, em 

análise do pedido de liminar entendo que não deve prosperar, pelos 

fundamentos que passo a expor. A requerente pretende a devolução dos 

valores repassados para parte requerida para que converta o crédito 

perante a financiadora (FIES), haja vista realizou a transferência para 

outra instituição de ensino, contudo, é incabível a análise do pedido de 

liminar 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. A constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela autora, 

sobretudo a conversão dos valores para a financiadora, pois nos fatos 

narrados pela autora ela manifesta nos seguintes termos: “Assim, no 

período letivo de 2016/1, cursou normalmente o 5º Semestre no período 

noturno e realizou as provas retroativas do 4º semestre no período 

matutino” (Id. Doc. 13438534 – Pág. 6). Em outro momento, manifesta-se 

informando que realizou o aditamento normalmente, e “optou por postergar 

a rematrícula e ficou o ano de 2016, integralmente, sem cursar” (Id. Doc. 

13438534 – Pág. 7). Não sendo possível no presente momento avaliar com 

a precisão necessária se há ilicitude na conduta atribuída à parte ré que 

possibilite o deferimento da liminar pretendida pela demandante. Por conta 

disso a dilação probatória, é medida que se impõe, ante a impossibilidade 

da matéria ser de pronto apreciada. Ademais, no momento o que se 

verifica é a existência de PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS 

DA DECISÃO, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela 

pretendida pela parte autora. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300, 

§3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Concedo 

parte autora à gratuidade de justiça, nos moldes ditados pelo artigo 98 do 

CPC. No mais, ante da relação de consumo inconteste, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 09 

de novembro de 2018, às 17h00min 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). 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. 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. 

Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008864-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

S. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUITERIA BEZERRA DA SILVA OAB - 019.844.041-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008864-94.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios; considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. No mais, em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, do CPC, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados para o conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, visando a realização de sessão de conciliação para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 09:40, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 
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com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer na sessão de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da conciliação designada, hipótese em que a sessão de conciliação será 

cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do 

pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do 

CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 

8º, do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000487-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR(A))

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Silvia 

Renata Anffe Souza PROCESSO n. 1000487-08.2016.8.11.0002 Valor da 

causa: $455.78 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->MONITÓRIA (40) Autor: EDSON HITOSHI OTOMURA Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 2035, - LADO ÍMPAR, 

BOSQUE DA SAÚDE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-185 Requerida: MARIA 

AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO Endereço: RUA TRÊS MARIAS, 

(LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-115 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EDSON HITOSHI OTOMURA 

propôs AÇÃO MONITÓRIA em face de MARIA AUXILIADORA MOURA DO 

NASCIME, narra que o requerente é credor da importância de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), que deveriam terem sidos pagos 

posteriormente a prestação de serviço, informa que a dívida atualizada, 

com a utilização do IGP-M, e os juros de mora à base de 1,00% (um por 

cento) ao mês, se encontra no montante de R$ 455,78 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), houve tentativas de 

citação, porém todas infrutíferas. DESPACHO/ DECISÃO: Considerando 

que o requerido não foi localizado para ser citado, defiro o pedido retro e 

determino que ele seja citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, salientando que a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Por oportuno, à vista 

de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do requerido. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI 

BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005522-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 15342737), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006226-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORREA COELHO (AUTOR(A))

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006226-25.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando que não houve a prestação da caução, 

conforme certificado no Id. Doc. 14072141. Sendo assim, REVOGO a 

liminar de sequestro sobre o Id. Doc. 10819531. Consequentemente, 

intime-se pessoalmente o autor a promover o regular andamento ao feito, 

no prazo de 48 horas, sob penda de extinção (artigo 485, inciso III do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT,01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000634-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ASSIS RAGNINI (AUTOR(A))

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para se manifestar sobre a Certidão de Objeto e 

Pé ID 15718405 e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316086 Nr: 12439-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B

 Certifico que o atual advogado do Requerido não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 26/09/2018, para 

nova publicação: "Vistos. Especifiquem as partes as provas que 

porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 

(dez) dias. Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de novembro de 2018, às 10h00min. Intimem-se 

os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das 

partes, sob pena de multa."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481852 Nr: 37648-93.2009.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ZULLI, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial do processo de Falência nº 

75-41.2009.811.0002, advogado ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

OAB/MT 6.565/O para que se manifeste nestes autos no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401286 Nr: 11999-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVINO STOCCO, ALFAJUD - ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para que comprove nos autos o 

cumprimento da determinação de fl. 103/104, no que se refere ao depósito 

do valor na conta da habilitante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333214 Nr: 1844-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. DO NASCIMENTO ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca da devolução da 

carta de intimação com resultado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 416432 Nr: 20171-67.2015.811.0002

 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: CHRISTIAN EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279796 Nr: 23619-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHAIR RAMOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERNANDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:MT 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:MT 8.250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para manifestar-se acerca da AR devolvida com 

resultado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412438 Nr: 18016-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY REGINA PEDROSO CANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:SP 223.071, Orestes Fernando Corssini Quercia - OAB:145.373 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar sua impugnação à 

Contestação apresentada pela parte requerida. Prazo 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422681 Nr: 23391-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA CAMARGO DE FIGUEIREDO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico que o patrono do Requerido não estava cadastrado no Sistema 

Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o 

movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação", de 

04/04/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Fatima Camargo de Figueredo em face de Claro S.A., 

todos qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls. 04/13). No 
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decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 64/65, requerendo 

seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do processo. Relatado o 

necessário. 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, “b”, do NCPC. Sem custas. Com o trânsito 

em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os 

autos. P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449870 Nr: 11846-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE FAGUNDES DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICORP GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - 

UNICOON, SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234.098 SP, MARCO TÚLLIO MIGUEL DE ALMEIDA - OAB:99.179 

MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566 - MT, MARCOS 

MOREIRA MACIEL - OAB:MT 15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B/MT, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053 SP, PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL - OAB:MT 

15.448, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486-A/SP, STÉFANE 

MARIA ALVES RABELO - OAB:145.270 MG, VIVIAN LIMA VARGAS - 

OAB:97.502 MG

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca da devolução da 

carta de intimação da requerida SASCAR - Tecnologia de Segurança 

Automotiva com resultado negativo.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000487-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR(A))

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Silvia 

Renata Anffe Souza PROCESSO n. 1000487-08.2016.8.11.0002 Valor da 

causa: $455.78 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->MONITÓRIA (40) Autor: EDSON HITOSHI OTOMURA Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 2035, - LADO ÍMPAR, 

BOSQUE DA SAÚDE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-185 Requerida: MARIA 

AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO Endereço: RUA TRÊS MARIAS, 

(LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-115 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EDSON HITOSHI OTOMURA 

propôs AÇÃO MONITÓRIA em face de MARIA AUXILIADORA MOURA DO 

NASCIME, narra que o requerente é credor da importância de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), que deveriam terem sidos pagos 

posteriormente a prestação de serviço, informa que a dívida atualizada, 

com a utilização do IGP-M, e os juros de mora à base de 1,00% (um por 

cento) ao mês, se encontra no montante de R$ 455,78 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), houve tentativas de 

citação, porém todas infrutíferas. DESPACHO/ DECISÃO: Considerando 

que o requerido não foi localizado para ser citado, defiro o pedido retro e 

determino que ele seja citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, salientando que a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Por oportuno, à vista 

de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do requerido. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI 

BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006674-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI VIANA SILVA (AUTOR(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1006674-61.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

proposta por MARIA LUCI VIANA SILVA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A / VIVO S.A. Aduz a requerente, em síntese, que em outubro 

de 2017 contratou junto à empresa requerida o fornecimento de serviços 

de telecomunicações na modalidade de plano de internet e telefone fixo 

com valores mensais no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois 

reais), aduz ainda, que em dezembro 2017 a requerente entrou em contato 

com a empresa requerida solicitando informações sobre a possibilidade de 

transferir seu plano de contrato para a cidade de Marilia em São Paulo, 

sendo garantido pela requerida era possível à portabilidade do contrato 
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para a requerente. Contudo, a empresa requerida não conseguiu cumprir 

com a alteração de localidade do contrato, bem como não apresentou 

justificativas pela ineficiência na prestação dos serviços, tendo a 

requerente em dezembro de 2017 adimplido com seus débitos e em janeiro 

de 2018 e cancelou o contrato com a empresa requerida tendo em vista o 

não cumprimento com as necessidades de fornecimentos dos serviços. 

Ocorre que, ao tentar realizar uma compra no mês maio de do corrente 

ano, a requerente descobriu a existência de restrições de créditos em seu 

nome no valor de R$ 357,37 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e 

sete centavos), tendo por diversas vezes procurado à requerida para que 

efetuasse o cancelamento do debito uma vez que o contrato estava 

cancelado deste de janeiro de 2018. Assim, pugna pela concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida retire 

seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. 

Requereu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

No mérito, pugna pela condenação em danos morais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pois bem. Inicialmente recebo a emenda à inicial, 

pois é satisfatória (Id. 14859748), determino que Sra. Gestora Judiciária 

altere-se o valor da causa fazendo constar como o valor de R$19.437,37. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente, vez 

que se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter 

prejudicado o desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente 

mercantis. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

exclusão do nome e dados da parte requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito, referente à dívida em discussão, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 

2018, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no art. 334, § 3º, do CPC..= As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 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. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade e inversão do ônus da provada, eis 

que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT 28 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ELIAN MARTINS CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006609-66.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação do 

requerido MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES LTDA para 

comparecimento na audiência de conciliação designada, REDESIGNO o ato 

para o dia 09 de novembro de 2018 às 15h30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004700-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004700-86.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de 

Débito Com Pedido de Tutela Antecipada. c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta por Luiz Felipe Josue de Linalde em desfavor de Realize 

Crédito –Financiamento e Investimento S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O autor alega, em síntese, que no dia 05/01/2016 

teve seu documento de identidade RG furtado, após algum tempo após o 

ocorrido, tomou conhecimento de que alguma pessoa estava usando seus 

dados pessoais, levando seu nome a ter diversas pendências financeiras 

o que gerou diversas situações vexatórias. No mérito, pleiteou pela 

retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e requereu a 

inexigibilidade do débito lançado, bem como a condenação em danos 

morais, vez que diante do abalo de crédito indevido e suportado, vem 

sofrendo constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo fato, havendo 

a configuração do dano moral. Requereu a inversão do ônus probante 

com base no art. 6º, VIII, do CDC, e os benefícios da gratuidade judicial, 

bem como pugna pelo pagamento pelos danos morais ocasionados. 

DECIDO. Defiro à parte autor os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante da liminar requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 
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contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. De 

outro norte, verifico que o valor atribuído à causa não está adequado, pois 

além de pleitear pelo recebimento em Danos Morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), requereu a inexistência do débito no valor de 

R$1.432,79 (mil quatrocentos trinta e dois reais e setenta nove centavos). 

E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do NCPC, de 

ofício, corrijo o valor atribuído à causa pra fazer constar R$ 11.432,79 

(onze mil, quatrocentos trinta dois reais e setenta nove centavos). Ante o 

exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

defiro o pleito e determino que a requerida proceda à exclusão do nome do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC, etc), no prazo de 

48 horas, relativo ao débito sub judice mencionado na exordial no valor de 

R$ 1.432,79 (hum quatrocentos e trinta e sois reais e sessenta e nove 

centavos), sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para o caso de descumprimento, até ulterior decisão de mérito. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09 de novembro de 2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

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. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004353-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL (ADVOGADO(A))

CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004353-53.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por 

Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Caroline 

Oliveira de Queiroz contra Iuni Educacional S/A. A autora afirma ser 

acadêmica do curso de direito junto à instituição ré, com financiamento de 

100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), através do Contrato de n 237.305.640, desde 2014. Conta que no 

decorrer do 4º Semestre letivo 2015/2, no mês de novembro de 2015, foi 

diagnosticada com tuberculose, ficou hospitalizada, foi-lhe autorizada pela 

instituição a realização das provas em 2016. Informa ainda que, no período 

letivo 2016/01, cursou normalmente o 5º Semestre, no período noturno e 

realizou as provas retroativas do semestre anterior, após a realização das 

provas foi informada por uma professora que não estava sendo possível 

fazer o lançamento das notas, pois deveria fazer o aditamento do FIES, 

oportunidade em que realizou o aditamento, contudo não foi regularizada o 

lançamento das notas, sendo novamente informada que não realizaram o 

lançamento, pois possuía débitos com a faculdade, referente a matéria 

pendente. Sustenta ainda que, tenha realizado o aditamento normalmente à 

requerida não autorizou a rematrícula da autora, em virtude dos problemas 

de saúde e financeiros optou por postergar a rematrícula e ficou o ano de 

2016, integralmente sem cursar, realizando em dezembro de 2016 a 

solicitação do trancamento da matrícula de todo o ano de 2016, datado em 

14/12/2016, bem como aditamento de suspensão, embora não tenha 

cursado o ano de 2016, os valores das mensalidades foram repassados à 

requerida. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a 

parte ré proceda imediata conversão do valor de R$17.458,54 (dezessete 

mil reais, quatrocentos cinquenta oito reais e cinquenta quatro centavos) 

em créditos, perante a financiadora, pois a autora realizou a transferência 

para outra instituição de ensino, necessitando do crédito para continuar a 

cursar, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem, em 

análise do pedido de liminar entendo que não deve prosperar, pelos 

fundamentos que passo a expor. A requerente pretende a devolução dos 

valores repassados para parte requerida para que converta o crédito 

perante a financiadora (FIES), haja vista realizou a transferência para 

outra instituição de ensino, contudo, é incabível a análise do pedido de 

liminar 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. A constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela autora, 

sobretudo a conversão dos valores para a financiadora, pois nos fatos 

narrados pela autora ela manifesta nos seguintes termos: “Assim, no 

período letivo de 2016/1, cursou normalmente o 5º Semestre no período 

noturno e realizou as provas retroativas do 4º semestre no período 

matutino” (Id. Doc. 13438534 – Pág. 6). Em outro momento, manifesta-se 

informando que realizou o aditamento normalmente, e “optou por postergar 

a rematrícula e ficou o ano de 2016, integralmente, sem cursar” (Id. Doc. 

13438534 – Pág. 7). Não sendo possível no presente momento avaliar com 

a precisão necessária se há ilicitude na conduta atribuída à parte ré que 

possibilite o deferimento da liminar pretendida pela demandante. Por conta 

disso a dilação probatória, é medida que se impõe, ante a impossibilidade 

da matéria ser de pronto apreciada. Ademais, no momento o que se 

verifica é a existência de PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS 
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DA DECISÃO, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela 

pretendida pela parte autora. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300, 

§3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Concedo 

parte autora à gratuidade de justiça, nos moldes ditados pelo artigo 98 do 

CPC. No mais, ante da relação de consumo inconteste, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 09 

de novembro de 2018, às 17h00min 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). 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. 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. 

Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007799-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE JOAO DE PINHO NOVO (AUTOR(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007799-64.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Autorizo a autora a realizar a consignação, via depósito 

judicial, do valor atualizado do montante devido a requerida dívida em 

questão, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias (art.542, I, do CPC). 

Consigno que não realizado o depósito no prazo previsto, o processo será 

extinto sem resolução do mérito. Cite-se o réu para levantar o depósito ou 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na contestação, o 

requerido poderá alegar as matérias elencadas no art. 544, do CPC. 

Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande/MT,02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008325-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

ROBSON DIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

WESLEY MARIO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

INDUWOLT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008325-31.2018.8.11.0002 

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 NCPC). 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 NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, 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 NCPC). Consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito do título de crédito original (cheque) na secretaria 

da 4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 

DIAS. Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Por fim, concedo os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005708-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

EROTILDES CLARICE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a 

Concessão de Benefício Assistencial com pedido de Tutela Antecipada em 

face do INSS, com apoio nos documentos anexados. Devidamente citada, 

a parte Requerida apresentou contestação. A parte Requerente 

apresentou impugnação. Instada as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial e do estudo socioeconômico, ambas apresentaram 

manifestação. É o relatório. Fundamento. Decido. O benefício de prestação 

continuada, regulamentado pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS), é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. De outra banda, o diploma legal presume 

como incapaz de prover à manutenção da Requerente a família cuja renda 

per capita seja inferior a ¼ do salário-mínimo. No presente caso, conforme 

se vê do estudo social, a autora informou que está passando dificuldades 

financeiras, necessitando de ajuda sendo a única renda familiar a 

aposentadoria do esposo. Informou ainda, que não consegue trabalhar e 

está fazendo tratamento se recuperando de cirurgia de catarata. 

Concluindo-se que a autora está incapacitada para a vida independente, 

não exercendo atividade laboral. Quanto ao requisito de miserabilidade, 

observo do estudo social que a parte autora, ao tempo do estudo, possuía 

69 anos de idade, reside em casa cedida com seu marido, sobrevivendo 

da aposentadoria de seu esposo e relatou que estão passando por 

dificuldades financeiras para arcar com as despesas de saúde e 

alimentação. No que tange à hipossuficiência, o Plenário do STF, por 

ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 567985 e 580963, 

ocorrido em 18/04/2013 (DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013 

e DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013), declarou a 

inconstitucionalidade “incidenter tantum” do art. 34, parágrafo único, da Lei 

nº.10.741/03 (Estatuto do Idoso) e do art. 20, §3º, da Lei nº. 8.742/93, 

entendendo que o valor do benefício previdenciário não superior ao salário 

mínimo auferido pelo idoso integrante do grupo familiar não deve ser 

computado no cálculo da renda per capita para fins de aferição da 

hipossuficiência econômica, bem como que o critério legal da renda per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo não pode ser considerado absoluto, 

devendo o real estado de miserabilidade do núcleo familiar ser aferido 

conforme o caso concreto. Assim, verifico que a parte autora preencheu 

os requisitos necessários à concessão do benefício de prestação 

continuada, previsto no art. 20, da Lei nº 8.742/93, haja vista se tratar de 

pessoa idosa para as atividades habituais e comprovou a sua efetiva 

miserabilidade, tendo em vista que a renda familiar é de patamar inferior ao 

necessário para sua concessão. Quanto ao termo inicial, de acordo com 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, o benefício assistencial será devido a partir da data do 

requerimento administrativo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

inicial e condeno à parte Requerida a conceder à parte Requerente, desde 

a data do requerimento administrativo, o benefício assistencial de 01 (um) 

salário-mínimo mensal, previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, observada 

a prescrição quinquenal; bem como ao pagamento, em parcela única, das 

prestações previdenciárias vencidas de benefício assistencial até a 

efetiva implantação; a título de tutela antecipada e por entender que agora 

restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, determino à 

autarquia previdenciária que proceda a imediata implantação do referido 
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benefício em favor da parte Requerente, sob pena de imposição de 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Em se 

tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores 

da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, 

concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a 

presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo 

AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para 

implementação do Benefício Assistencial  ao Def ic iente, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a 

parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em 

relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito 

(NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da 

condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de 

determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a 

sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, I 

(1.000 salários mínimos de condenação para a União e as respectivas 

autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005030-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Aposentadoria por Idade Mista/Híbrida, com apoio nos 

documentos anexados. Devidamente citada, a parte contrária apresentou 

contestação, impugnando todos os termos da inicial. Em seguida, foi 

apresentada impugnação pela parte autora. Em instrução foi ouvida a 

parte Autora e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. 

Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A Lei 11.718/08 inovou ao incluir em seu § 3º, o 

artigo 48, da Lei 8.213/91, criando nova espécie de aposentadoria por 

idade, conhecida como aposentadoria “híbrida”, a qual permite que o 

segurado some períodos de atividade rural com períodos de contribuição 

em outras categorias de segurado, o que demonstra a intenção do 

legislador na referida junção. Assim, os trabalhadores rurais que não 

satisfazem a condição para a aposentadoria prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º, da Lei de Benefícios podem computar períodos urbanos, pelo art. 48, § 

3º, que autoriza a carência híbrida. Por essa nova modalidade, os 

trabalhadores rurais podem somar, para fins de apuração da carência, 

períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, hipótese em 

que não haverá a redução de idade em cinco anos, à luz do art. 48, § 3º, 

da Lei n. 8.213/91. No caso em tela, verifico que o requisito etário restou 

devidamente preenchido, eis que dos documentos da parte Autora 

verifica-se que contava com mais da idade mínima, quando do 

requerimento administrativo. Contudo, para comprovar a qualidade de 

segurada especial, a parte Autora juntou aos autos documentos (inteiro 

teor de certidão de casamento, certidão de casamento), como também 

foram inquiridas testemunhas para comprovar o alegado na inicial de que a 

parte Autora laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família. De outro lado, comprovou-se que a parte autora laborou na 

empresa Análise Construções e Serviços Ltda no período de 04/11/1.996 

a 06/11/1.997; Sermat Serviços Construções e eletrificações 

Matogrossense Ltda (04/04/2008), Nelise F. Prado 7 Cia Ltda – EPP no 

período de 28/07/2011 a 21/11/2014, contribuinte individual no período de 

01/07/2015 a 31/03/2017 e Nelise F. Prado & Cia LTDA – EPP em 

10/08/2015, conforme se depreende do extrato previdenciário –CNIS 

Cidadão. Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora e ouvidas as testemunhas, conforme trechos dos 

depoimentos abaixo: “Autora declara ter 64 anos, nasceu na Bahia e veio 

para o Mato Grosso quando criança; que trabalhava na lavoura como 

arrendatária até 1.996; após esse período trabalhou na Sermat, trabalhou 

como doméstica, que não tem noção do tamanho da área que trabalhava; 

plantava arroz, feijão etc”. “A testemunha Jacira declara ter 63 anos, mora 

em Cuiabá desde 1974, conhece a autora da Fazenda, que ela trabalhava 

na roça, conheceu a autora em 1968; depois que se mudou da fazenda 

vizinha da autora, voltou apenas 04 vezes lá, quando passeava em 

Juscimeira ficava na fazenda, que a autora plantava arroz, feijão, 

abóbora, melancia, quiabo; No período de 1968 a 1995 sempre teve 

conhecimento que a autora laborava na lavoura, que a autora e o esposo 

eram empregados, que a autora trabalhava de forma braçal, trabalhadora 

rural”. “A testemunha Nazário declara ter 68 anos, nasceu em Minas, 

morou em Mato Grosso do Sul, morou em Juscimeira e foi para a Fazenda, 

que morou até 1.970, em 1974 voltou para Cuiabá; que a terra que a 

autora laborava era do senhor João Batista; voltou em 1995 e a autora 

continuava morando na mesma fazenda; que as terras em que a autora 

morava eram arrendadas; que trabalhava ela, a irmã dela e os pais dela; 

que o serviço era só manual, não tinha empregado e que conheceu o 

esposo da autora”. Analisando o conjunto probatório, tenho que não há 

início de prova material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor 

rural no período alegado. Verifico que parte autora teve vários registros 

em empresas contribuindo com a previdência, como também realizou o 

recolhimento como contribuinte individual. Assim, constato que há um 

grande vácuo documental dentro do período de carência. Destarte, as 

testemunhas em seus depoimentos foram superficiais, não sendo 

suficientes seus depoimentos para comprovar o exercício da atividade 

rural alegada até período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão 

do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido. 

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos 

do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004451-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEMIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Aposentadoria por Idade Mista/Híbrida, com apoio nos 

documentos anexados. Devidamente citada, a parte contrária apresentou 

contestação, impugnando todos os termos da inicial. Em seguida, foi 

apresentada impugnação pela parte autora. Em instrução foi ouvida a 

parte Autora e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. 

Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A Lei 11.718/08 inovou ao incluir em seu § 3º, o 

artigo 48, da Lei 8.213/91, criando nova espécie de aposentadoria por 

idade, conhecida como aposentadoria “híbrida”, a qual permite que o 

segurado some períodos de atividade rural com períodos de contribuição 

em outras categorias de segurado, o que demonstra a intenção do 

legislador na referida junção. Assim, os trabalhadores rurais que não 
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satisfazem a condição para a aposentadoria prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º, da Lei de Benefícios podem computar períodos urbanos, pelo art. 48, § 

3º, que autoriza a carência híbrida. Por essa nova modalidade, os 

trabalhadores rurais podem somar, para fins de apuração da carência, 

períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, hipótese em 

que não haverá a redução de idade em cinco anos, à luz do art. 48, § 3º, 

da Lei n. 8.213/91. Essa modalidade de aposentadoria, híbrida ou mista, 

abrange os antigos segurados rurais que migraram, temporária ou 

definitivamente, para o meio urbano, ou de antigos segurados urbanos que 

migraram para o campo, e que não têm período de carência suficiente para 

a aposentadoria, prevista para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 

da Lei 8.213/1991) ou para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991), podem somar ao tempo atual o tempo anterior, em outra 

categoria, exigindo-se, em qualquer caso, o patamar etário mais elevado, 

65 anos para homens ou 60 anos, para mulheres. No caso em tela, 

verifico que o requisito etário não restou devidamente preenchido, eis que 

dos documentos acostados, verifico que na data do requerimento 

administrativo em 28/03/2016, o autor contava com 62 anos de idade, ou 

seja, até a presente data, não atingiu a idade de 65 anos, conforme 

determina a regra acima. Ademais, da análise dos demais documentos, 

constato que para comprovar a qualidade de segurada especial, a parte 

Autora juntou aos autos documentos (certidão de casamento), como 

também foram inquiridas testemunhas para comprovar o alegado na inicial 

de que a parte Autora laborou na área rural, retirando dali o seu sustento 

e de sua família. De outro lado, comprovou-se que a parte autora laborou 

em várias empresas Comercial Mato grosso Ltda (16/08/1978 a 

31/10/1986); Sindicato dos Trabalhadores na Movde Merc. Em Geral de 

Cuiabá-MT (25/02/1987); via Latina Importadora e Exportadora LTDA 

(08/04/1987 a 01/06/1988); S B A Industrial e Comercio de produtos 

alimentícios Ltda-ME (01/09/1990 a 10/12/1991); Trevo Comércio de 

Rações e Produtos Agropecuários Ltda ( 01/07/1992 a 22/08/1992); 

Nesello Indústria e Comercio de Madeiras Ltda (01/01/1995 a 23/06/1995); 

Indústria de Alimentos Terra Nova Ltda (01/04/1997 a 30/09/1997); 

Cerealista Imigrantes Ltda (01/03/1998 a 30/09/1999); Cerealista Montes 

Claros Ltda (01/11/1999 a 07/12/2001); Clarindo de Souza Serviços – ME 

(01/08/2002/29/09/2004); Clarindo de Souza & Ci Ltda (01/08/2005 a 

11/10/2006); Tio Ico – Indústria, Comércio e Serviços Ltda (02/08/2007 a 

27/02/2011) e CDA – Companhia de Distribuição Araguaia (01/03/2011 a 

13/10/2015), conforme se depreende do extrato previdenciário –CNIS 

Cidadão. Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora e ouvidas as testemunhas, conforme trechos dos 

depoimentos abaixo: “Parte Autora declara ter 63 anos, nasceu em 

Livramento, sempre morou em Livramento e que faz uns 30 anos que mora 

em Várzea grande, trabalhou em sacaria, em Máquina de arroz; sempre 

trabalhou em várias firmas com carteira assinada, que começou a 

trabalhar desde cedo na roça, que saiu do sítio em 1978”. “A testemunha 

Helena declara ter 54 anos, mora em Várzea Grande faz bastante tempo, 

quando tinha 14 anos de idade, conhece o Autor do sítio onde ele morava; 

que ele trabalhava na roça”. “A testemunha Zita declara ter 68 anos, mora 

em Várzea Grande faz uns 40 anos; que o autor trabalhava na lavoura em 

livramento; que plantava arroz, usava luz de lamparina, carregava água na 

cabeça; que o autor casou e continuou morando no sítio; que teve uma 

filha com problema e tinha que vir sempre de vir para Várzea Grande e em 

razão disso com o passar do tempo veio morar em Várzea Grande-MT”. 

Analisando o conjunto probatório, tenho que não há início de prova 

material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período 

alegado. Verifico que parte autora teve vários registros em empresas 

contribuindo com a previdência consoante acima já mencionado. Assim, 

constato que há um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Destarte, as testemunhas em seus depoimentos foram 

superficiais, não sendo suficientes seus depoimentos para comprovar o 

exercício da atividade rural alegada até período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe 

a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados 

na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. 

P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

IVANIRA APARECIDA CEZEMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para no prazo de 10(dez) 

dias requerer o que de direito: , 3 de outubro de 2018 ARLECI BENEVIDES 

DA SILVA 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343951 Nr: 11054-86.2014.811.0002

 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: LAVANDIL LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando o Requerente, por seu Procurador, para 

manifestar acerca da decisão de fls. 164, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 223702 Nr: 3934-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA VALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18.329, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informada a interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões expostas 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. 1019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442836 Nr: 8253-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURIAGUA PURIFICADORES DE AGUA DE 

MATO GROSSO LTDA ME, ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO MARTINELI, RODRIGO BRANDÃO CORREA, EMERSON 

DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409

 Vistos,

EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO interpôs Embargos de Declaração 

com o objetivo de suprir a omissão da sentença proferida nos autos da 

ação executiva ao argumento de que não foi relatado que o Executado 

apresentou exceção de pré-executividade. Assim, pede a procedência 

dos embargos, a fim de sanar a omissão acima mencionada, fixando verba 

sucumbencial em desfavor da Exequente.

É o relatório, sucinto. Passo a decidir.

Efetivamente da análise da decisão em pauta constata que este Juízo, ao 

proferi-la, incorreu em omissão, visto que parte executada apresentou 

exceção de pré-executividade, sobrevindo manifestação da parte 

exequente requerendo a extinção do feito pelo cancelamento da CDA, 

sendo julgado extinto o feito, sem condenação das partes ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios.

A execução, é certo, processa-se em benefício do credor, 

equiparando-se, o pleito da exequente, no caso, a um pedido de 

desistência, que merece acolhimento. Todavia, o encerramento da ação 

satisfativa deverá trazer à exequente o ônus da sucumbência, eis que se 

implementou o contraditório e o executado, citado, apresentou exceção de 

pré-executividade. A isenção pretendida somente seria cabível se, antes 

da citação, o pedido de desistência tivesse sido formulado e acolhido, o 

que não se deu. Aplica-se, ao caso, o princípio da causalidade.

Nesse sentido: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento 

dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência 

(Súmula nº 153). São devidos honorários advocatícios na hipótese em que 

o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e 

apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de 

pré-executividade. Precedentes”.

Ainda: “No caso de cancelamento da inscrição com pedido de desistência 

da execução fiscal somente depois da citação, a Fazenda Nacional, em 

função dos princípios da responsabilidade e causalidade processual, deve 

ressarcir o executado das despesas com o exercício do direito de defesa, 

através quer de embargos (Súmula nº 153/ STJ), quer de exceção de 

pré-executividade”.

Destarte, acolho os embargos de declaração opostos, para sanar a 

omissão indicada na sentença recorrida, para suportar a parte Exequente 

os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, observado o disposto nos incisos do 

§ 2º do CPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 222986 Nr: 3181-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informada a interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões expostas 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. 1019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255931 Nr: 13804-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO DAS NEVES GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 224300 Nr: 4470-76.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Henrique Franco Godoy - 

OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os vez que efetivamente este 

Juízo incorreu em omissão no tocante ao levantamento do depósito judicial, 

devendo para tanto ser observado o Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, onde estabelece que o cálculo de liquidação do débito 

(RPV) será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o 

destaque dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de 

Honorários juntado aos autos e, as deduções do Imposto de Renda e 

Previdência, quando houver. Assim sendo, providencie a Secretaria 

Judicial o necessário para ulteriores de direito. Cumprido o exposto, 

expeça-se alvará em favor do credor, na forma requerida à fl. 96. Às 

providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006397-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 30.7.2004, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo, conforme 

termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Alega estar atualmente enquadrado no nível 4, classe B, percebendo 

salário de R$ 1.366,38 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e 

oito centavos) e, que, todavia, de acordo com a Lei Complementar n. 

3.797/2012 c/c a Lei Complementar n. 4.095/2015, que reajustou o salário 

dos profissionais da educação, deveria ter sido enquadrado no nível 5 – 

classe B, percebendo salário de R$ 1.448,37 (um mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Esclarece que a Portaria n. 

124/2014 que elevou o nível dos servidores, é ilegal, pois seus efeitos 

estão incorretos, ocasionando uma perda salarial de R$ 1.229,85 (um mil, 

duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). Pede, ao final, a 

procedência do pleito, a fim de ter o seu enquadramento alterado do nível 

4 para o nível 5 – classe B, com a condenação do réu ao pagamento das 

verbas retroativos, inclusive sobre o adicional noturno. A inicial veio 
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acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que o autor 

não faz jus ao recebimento das diferenças salariais do enquadramento, 

pois, para isso, deve ser observado o interstício de 3 anos entre um nível 

e outro. Assim, tendo ele sido enquadrado no nível 4, por meio da Portaria 

n. 124/2014, com efeitos retroativos a novembro de 2013, somente em 

novembro de 2016 ele passou a fazer jus à elevação para o nível 5. Em 

caso de eventual condenação, diz que os valores a serem pagos deverão 

ser corrigidos pelo INPC até 6.12.2016 e, a partir de então, pelos índices 

oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Em impugnação, o autor reitera os argumentos da inicial. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside 

unicamente na aferição do apontado direito do requerente de ser elevado 

do nível 4 para o nível 5, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar – Merendeira, nos termos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015, com o pagamento 

das diferenças salariais correspondentes, inclusive sobre o adicional 

noturno. De acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão 

funcional profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” Nesse raciocínio, considerando que o 

autor ingressou no serviço público em 30.7.2004 (pg. 16 – PDF)), 

alcançando 3 anos de serviço em 30.7.2007, mais 3 anos em 30.7.2010, 

mais 3 anos em 30.7.2013 e, por fim, mais 3 anos em 30.7.2016, ele já 

deveria ter sido elevado para o nível 5 desde 2016, de forma automática, 

exatamente como pleiteado na inicial. De igual modo, faz ele jus aos 

reflexos do enquadramento, nisso incluindo, o cálculo do adicional 

noturno, como requerido. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de condenar o réu a realizar o 

enquadramento do servidor no nível 5 a partir de julho de 2016, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais 

concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006555-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VERONICA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos EDNA VERÔNICA DE QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 30.4.2002, exercendo o cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional – Nível Elementar, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Relata estar 

percebendo atualmente o subsídio referente ao nível 4, enquanto que o 

correto seria o do nível 5, já que completou 12 anos de serviço em 

30.4.2014 e do nível 6 quando completou 15 anos de serviço, em 

30.4.2017. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de ver declarado o 

seu direito à elevação para o nível 5 a partir de maio de 2014 e para o nível 

6 a partir de maio de 2017, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes e seus reflexos, acrescidas de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Em contestação, o réu alega que a autora não faz jus ao recebimento das 

diferenças salariais do enquadramento, pois, para isso, deve ser 

observado o interstício de 3 anos entre um nível e outro. Assim, tendo ela 

sido enquadrada no nível 4, por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos 

retroativos a novembro de 2013, somente em novembro de 2016 poderá 

ser elevada para o nível 5, como pretendido. Por essa razão, pede a 

improcedência do pleito. Em impugnação, a autora reitera os argumentos 

da inicial. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside 

unicamente na aferição do apontado direito da requerente de ser elevada 

do nível 4 para o nível 5 a partir de maio de 2014 e para o nível 6 a partir 

de maio de 2017, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional – Nível Elementar, nos termos da legislação municipal. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” Nesse raciocínio, considerando que a 

autora ingressou no serviço público em 30.4.2002 (pg. 19 – PDF)), 

alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, mais 3 anos em 30.4.2008, 

mais 3 anos em 30.4.2011, mais 3 anos em 30.4.2014 e, por fim, mais 3 

anos em 30.4.2017, ela já deveria ter sido elevada para o nível 5 desde 

2014 e para o nível 6 desde 2017, de forma automática, exatamente como 

pleiteado na inicial. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado 

na presente ação, a fim de declarar o direito da autora ao enquadramento 

no nível 5 a partir de maio de 2014 e no nível 6 a partir de maio de 2017, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais 

concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 
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a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006563-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. DOROTEIA MARIA DE AMORIM, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos autos, 

alegando, em síntese, fazer jus à licença-prêmio do período de 2003/2008. 

Relata que, segundo o réu, a referida licença está prescrita, porém houve 

gozo de licença posterior, o que revela equívoco na conduta do réu. Pede, 

pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu ao pagamento em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada, acrescida de juros e correção 

monetária. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

sustentando, no mérito, que a autora não requereu administrativamente o 

usufruto do benefício, ocasionando a instauração de processo 

administrativo, com parecer administrativo pela prescrição. Pede, pois, a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, que a correção 

monetária seja aplicada pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pela 

TR e juros conforme os índices aplicados à caderneta de poupança. Em 

impugnação, a autora rebate os argumentos do réu e pugna pelo 

acolhimento do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio não gozada, o prazo prescricional tem início 

na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a administração pública, 

segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS 

PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor 

ainda está vinculado à administração pública municipal, não há se falar em 

prescrição das verbas da licença-prêmio não gozadas. Fica, portanto, 

afastada a preliminar. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a 

licença-prêmio está prevista na legislação municipal, especificamente no 

art. 97, da Lei Municipal n. 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos 
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Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Municipais e dá outras providências, conforme se 

infere a seguir: “Art. 97 – O servidor poderá requerer, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.” 

Como se observa desse texto, todos os servidores públicos municipais 

ostentam direito à licença-prêmio, observados, obviamente, os requisitos 

acima descritos, quais sejam “requerer administrativamente”, “ter 

trabalhado efetivamente 5 (cinco) anos”. De acordo com a ficha funcional 

da autora (pg. 24 – PDF), observa-se que, de fato, esta já alcançou os 

quinquênios exigidos para o usufruto das almejadas licenças. Contudo, 

não consta nos autos o pedido de gozo do benefício, como bem 

argumentado pelo réu, o que impede impor ao ente público o dever de 

indenizar o servidor no período que sequer foi pleiteado 

administrativamente, eis que não preenchidos os requisitos previstos na 

legislação municipal. Não bastasse isso, é de esclarecer que a 

administração pública detém a discricionariedade de decidir o momento 

conveniente e oportuno de conferir aos seus servidores o desfrute da 

licença-prêmio, velando, sobretudo, pela supremacia do interesse público. 

Tanto o é que a concessão do benefício não acontece imediatamente à 

complementação dos requisitos exigidos, mas quando a ausência do 

servidor não afetar o bom desempenho do serviço público. Nesse sentido 

a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENÇA-PRÊMIO – USUFRUTO – DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão ao usufruto da licença-prêmio é 

ato discricionário da administração pública, em razão da conveniência e 

oportunidade no Serviço Público.” (TJMT – 1008899-94.2017.8.11.0000 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 

19.3.2018, p. DJE 4.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E 

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - LICENÇA-PRÊMIO RELATIVA AOS 

QUINQUÊNIOS 2003/2008 E 2008/2013 NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO 

DO PRIMEIRO PERÍODO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO 

TEMPORAL NA LEI MUNICIPAL N. 1.164/91 PARA USUFRUTO - TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA – DATA DA 

APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SERVIDORA QUE SE 

ENCONTRA EM ATIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE – 

POSSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA DESDE QUE HAJA 

ORÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR O PRONTO 

PAGAMENTO, SOMENTE APÓS A APOSENTADORIA – USUFRUTO DA 

LICENÇA-PRÊMIO DEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA 

TEMPO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIAR INDEFINIDAMENTE O 

BENEFÍCIO – DETERMINAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E LEGAL POR 

NÃO RESTAR COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO NENHUM EMPECILHO 

PARA CONCESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). O usufruto da 

licença-prêmio deve ser observado sob a ótica da discricionariedade, 

analisados pelos critérios de conveniência e oportunidade. Isto porque, o 

usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da Administração, que, de 

acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, define o 

momento adequado para sua fruição, levando em conta a necessidade do 

serviço público. (...).” (TJMT - Ap 107729/2015 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 

12.9.2016, Publicado p. DJE 16.9.2016) Nesse passo, competindo à 

administração pública a fixação do momento apropriado do desfrute da 

licença-prêmio, depois de requerida administrativamente pelo servidor, 

com muito mais razão não pode o fazenda pública ser compelida a 

converter o benefício em pecúnia, quando sequer foi pleiteado 

administrativamente. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança intentada por Dorotéia Maria de Amorim 

em face do Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006694-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES (ADVOGADO(A))

EUDES ALVES SANTANA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EUDES ALVES SANTANA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos autos, 

alegando, em síntese, ter laborado para o réu, mediante aprovação em 

concurso público, desde 29.6.1994, tendo sido exonerado em 6.2.2015, 

sem, contudo, perceber as férias dos períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 e 2014, além da licença-prêmio do período de 2009 a 2014. Pede, 

pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu ao pagamento em 

pecúnia tanto das verbas de férias quanto da licença-prêmio. O pedido 

veio acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, que os 

valores pretendidos em relação às férias estão equivocados, uma vez que 

houve pagamento da referida verba em janeiro de 2009, dezembro de 

2010, fevereiro e março de 2012 e maio de 2013, não se insurgindo 

quanto à pretendida licença-prêmio. Em caso de condenação, pede seja a 

correção monetária fixada pelo INPC até 29.6.2009 e, após, pelos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas 

relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, em se tratando de licença-prêmio e férias não 

gozadas, o prazo prescricional tem início na data em que cessa o vínculo 

entre o servidor e a administração pública, segundo se infere dos julgados 

a baixo transcritos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO 
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SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – 

APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 

O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – 

PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS 

NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. 1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, 

o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do 

servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a 

qualquer tempo, enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou 

exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a 

Administração Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de 

reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não 

se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, 

os reconheceu. 4. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças 

prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra 

alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem 

indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se 

encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e 

licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava 

em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao 

direito adquirido.5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 

74476/2017– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira 

Erotides Kneip Baranjak, j. 26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) 

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – 

LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO 

– TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE 

– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS 

– INPC – ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS 

– ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do 

prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em 

pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria 

ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor foi 

exonerado, a pedido, em 6.2.2015 (pg. 54), não há se falar em prescrição, 

já que a ação foi proposta em 29.8.2017 (pg. 3). Fica, portanto, afastada a 

preliminar. Quanto ao mérito, mais especificamente no que se refere ao 

alegado não pagamento das férias de 2009 a 2014, verifica-se que o autor 

não logrou êxito na comprovação de fato constitutivo da totalidade desse 

direito, na medida em que as fichas financeiras carreadas aos autos 

registram pagamento de férias nos anos de 2009 e 2010 (pg. 43-44), de 

modo que ele faz jus às férias tão somente dos períodos de 2011 a 2014 

(pg. 45-47). No tocante à licença-prêmio de 2009/2014, é de pontuar que a 

questão não merece delongas, uma vez que o próprio réu reconheceu não 

ter conferido ao autor esse direito, o que se confirma no histórico 

funcional de pg. 55, no qual consta a informação de que o benefício foi 

“requerido e deferido para gozo em época oportuna”, ou seja, se o 

servidor foi exonerado sem usufruto, por óbvio, ele faz jus à conversão 

do benefício em pecúnia. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

o pedido formulado na Ação de Cobrança intentada por Eudes Alves 

Santana em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este 

a pagar ao servidor exonerado as verbas de férias não gozadas nos 

períodos de 2011, 2012, 2013 e 2014, além da licença-prêmio de 

2009/2014, descontados eventuais valores pagos no curso da ação, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Considerando que o autor decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, III, do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pelo autor e 80% 

pelo réu. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006833-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE SOUZA PENHA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos NELSON DE SOUZA PENHA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 30.8.2002, exercendo o cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional – Nível Elementar, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Alega 

pretender, com a presente demanda, a sua elevação de classe em razão 

da qualificação profissional – ensino médio, bem como de nível por já 

contar com tempo suficiente de serviço público. Diz que desde 26.9.2016 

não obtém resposta ao seu pedido administrativo de enquadramento, 

permanecendo na classe A, nível 4, quando, na realidade, deveria estar 

na classe B, nível 5. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de ver 

declarado o seu direito de elevação para a classe B, nível 5 até agosto de 

2017, quando deverá ser enquadrado no nível 6, bem como a condenação 

do réu ao pagamento das verbas retroativas a agosto de 2016, acrescida 

de juros e correção monetária. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu alega que o autor não faz jus ao 

recebimento das diferenças salariais do enquadramento, pois, para isso, 

deve ser observado o interstício de 3 anos entre um nível e outro. Assim, 

tendo ele sido enquadrado no nível 4, por meio da Portaria n. 124/2014, 

com efeitos retroativos a novembro de 2013, somente em novembro de 

2016 ele passou a fazer jus à elevação para o nível 5. Alega, ainda, que a 

Lei n. 4.093/2015 que alterou os anexos da Lei n. 4.007/2014, prevendo o 

reajuste de 13.66%, dividiu esse aumento em duas etapas de 9% no mês 

de agosto de 2015 e de 4,66% em janeiro de 2016, de modo que em 

novembro de 2016, quando o autor adquiriu direito ao nível 5 o seu salário 

deveria ser de R$ 1.310,36 (um mil, trezentos e dez reais e trinta e seis 

centavos) e, a partir da segunda etapa, passaria a receber a importância 

de R$ 1.448,37 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete 

centavos). Pede, pois, a improcedência do pleito e, em caso de eventual 

condenação, que a condenação seja conforme as argumentações acima. 

Em impugnação, o autor reitera os argumentos da inicial. É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto 

ao mérito, como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside unicamente na aferição do 

apontado direito do requerente de ser elevado no cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar do nível 4 para o nível 

5 – classe B, a partir de agosto de 2014 e no nível 6 a partir de agosto de 

2017 , nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

Lei n. 4.093/2015, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. De acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que 

dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e 

dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a 

progressão funcional profissional da educação dar-se-á por promoção 
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nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o 

seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. 

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 

30.8.2002 (pg. 18 – PDF)), alcançando 3 anos de serviço em 30.8.2005, 

mais 3 anos em 30.8.2008, mais 3 anos em 30.8.2011, mais 3 anos em 

30.8.2014 e, por fim, mais 3 anos em 30.8.2017, ele já deveria ter sido 

elevado para o nível 5 desde 2014 e para o nível 6 desde 2017, de forma 

automática, exatamente como pleiteado na inicial. Quanto ao 

enquadramento na classe B, verifica-se que o autor comprovou 

satisfatoriamente ter concluído curso de ensino médio em 27.3.2015 (pg. 

17), o que impõe o reconhecimento do seu direito à progressão na classe 

pretendida. No que se refere ao valor efetivamente devido pelo Município a 

título de enquadramento, impende esclarecer que esse montante será 

apurado em liquidação do julgado, devendo ser observada a legislação 

vigente em cada período, inclusive o aumento concedido aos servidores 

da educação por meio da Lei n. 4.093/2015, nos moldes especificados no 

art. 1º e seus parágrafos[1], como bem salientado pelo réu. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

declarar o direito do autor ao enquadramento no nível 5 – classe B a partir 

de agosto de 2014 e no nível 6 – classe B a partir de agosto de 2017, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos, a partir da data do requerimento 

administrativo (agosto de 2016), com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais 

concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[2]. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] 

Art. 1º. Fica autorizada a recomposição salarial de 13,66% para toda a 

categoria dos profissionais da educação, nos termos das tabelas em 

anexo, referente ao período de 2014 a 2015, divididas em duas etapas. 

§1º A primeira etapa do reajuste de 9,00% será paga no mês de agosto de 

2015. §2º A segunda etapa de reajuste de 4,66% será aplicada na folha 

de pagamento do mês de janeiro do ano de 2016, sendo que para os 

servidores contratados será realizado em dezembro do ano de 2015 com 

pagamento em folha suplementar no mês de janeiro de 2016. [2] Recurso 

Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008204-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

LEONICE RODRIGUES NERY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 608 de 664



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LEONICE RODRIGUES NERY, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 7.12.1993, 

exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, conforme 

documentos juntados aos autos. Relata que atualmente ocupa o nível 7, 

classe A, percebendo salário de R$ 1.519,52 (um mil, quinhentos e 

dezenove reais e cinquenta e dois centavos), enquanto que já deveria ter 

sido elevada para o nível 8 desde dezembro de 2014, quando completou 

21 anos de servidor e para o nível 9 a partir de dezembro de 2017, com 

salário de R$ 1.707,33 (um mil, setecentos e sete reais e trinta e três 

centavos). Alega que a omissão do réu lhe causado perda salarial, já que 

seu salário vem sendo pago a menor desde 2014, pugnando pela 

condenação do réu a proceder ao seu enquadramento, com o 

consequente pagamento das diferenças salariais correspondentes. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que 

a autora não faz jus ao recebimento das diferenças salariais do 

enquadramento, pois, para isso, deve ser observado o interstício de 3 

anos entre um nível e outro. Assim, tendo ela sido enquadrada no nível 7, 

por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos retroativos a novembro de 

2013, somente em novembro de 2016 ela passou a fazer jus à elevação 

para o nível 8. Em caso de eventual condenação, pede que a correção 

monetária seja aplicada pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pela 

TR, com juros de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança. Em impugnação, a autora reitera 

os argumentos da inicial. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para o nível 8 a 

partir de dezembro de 2014 e nível 9 a partir de dezembro de 2017, no 

cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O invocado direito 

está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 
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que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus à elevação para os níveis 8 e 9, 

conforme pretendido. Segundo se infere do histórico funcional da 

servidora, esta ingressou no serviço público em 7.12.1993, alcançando 3 

anos de serviço em 7.12.1996, mais 3 anos em 7.12.1999, mais 3 anos em 

7.12.2002, mais 3 anos em 7.12.2005, mais 3 anos em 7.12.2008, mais 3 

anos em 7.12.2011, mais 3 anos em 7.12.2014 e, por fim, mais 3 anos em 

7.12.2007, de modo que deveria ter sido elevada para o nível 8 desde 

2014 e para o nível 9 desde 2017, exatamente como descrito na inicial. Por 

fim, cumpre assinalar que o valor efetivamente devido pelo Município só 

será apurado em liquidação do julgado, devendo ser observada a 

legislação vigente em cada período, inclusive os aumentos salariais 

concedidos aos servidores da categoria, tal como aquele previsto na Lei 

n. 4.093/2015, cuja implementação foi dividida em duas etapas, conforme 

art. 1º e seus parágrafos[1]. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de condenar o Município de Várzea 

Grande a enquadrar a servidora no nível 8 a partir de dezembro de 2014 e 

no nível 9 a partir de dezembro de 2017, bem como ao pagamento dos 
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vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus e 

seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras 

subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[2]. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] 

Art. 1º. Fica autorizada a recomposição salarial de 13,66% para toda a 

categoria dos profissionais da educação, nos termos das tabelas em 

anexo, referente ao período de 2014 a 2015, divididas em duas etapas. 

§1º A primeira etapa do reajuste de 9,00% será paga no mês de agosto de 

2015. §2º A segunda etapa de reajuste de 4,66% será aplicada na folha 

de pagamento do mês de janeiro do ano de 2016, sendo que para os 

servidores contratados será realizado em dezembro do ano de 2015 com 

pagamento em folha suplementar no mês de janeiro de 2016. [2] Recurso 

Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008182-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito 

público, igualmente qualificado, porque, segundo alega, o réu vem 

usufruindo inconstitucionalmente de mão-de-obra precária, sem admissão 

em concurso públicos, por meio de contratação temporária, sem pagar aos 

contratados o terço constitucional, o décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral e o FGTS. Alega que os demonstrativos de 

recebimentos comprovam a ausência de pagamento do terço de férias, 

bem como do décimo terceiro salário na forma devida. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, ver declarados nulos os contratos 

temporários, com a condenação do réu ao pagamento das verbas acima 

descritas, com juros e correção monetária. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Em contestação, o réu diz que os contratos 

possuem natureza administrativa, não havendo que se falar em 

pagamento de verbas celetistas, especialmente porque a contratação 

respeitou o período máximo de 2 (dois) anos em cada cargo ocupado, 

ressaltando, quanto às verbas de férias e 13º salário, que, para efeito de 

cálculo dos valores devidos, deve ser considerada a remuneração em 

cada período. Em caso de eventual condenação, pede que os juros e a 

correção monetária sejam fixados conforme os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, além de 

isenção de honorários. A autora, em impugnação, refuta os argumentos 

do réu e pede a procedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Conforme noticiam os autos a autora foi contratada 

temporariamente pelo réu para exercer a função de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional Infantil, sem concurso público, em 17.2.2014 

a 1912.2014, em 9.2.2015 a 1.8.2014 e em 21.10.2015 a 19.11.2015, pelo 

que pleiteia as verbas de férias, 13º salário e o FGTS, tidas como não 

pagas pela municipalidade. Os documentos que instruem o pleito, 

especialmente a vida funcional da autora (pg. 32), comprovam a contração 

narrada na inicial, inclusive os períodos laborados pela contratada, não 

restando dúvida nesse ponto. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre 

a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: 

federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os 

casos de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada pelo ente 

público municipal por prazo determinado em três períodos diferentes, 

todos com prazo inferior a 1 (um) ano, não se visualizando, nos elementos 

probatórios, qualquer irregularidade a ensejar a nulidade da contratação, o 

que, de plano, afasta o direito da autora ao recolhimento do FGTS devido 

apenas quando o contrato é considerado nulo por violar a norma 

constitucional prevista no art. 37, II, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 

168, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 

Federal: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. 

Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. 

Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 

1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente do entendimento 

adotado a partir da decisão visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO 

FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO 

DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE 

DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (STF - ARE 736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori 

Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 7.5.2014) Oportuna é a transcrição do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da posição 

do STF acerca do direito do trabalhador não concursado, que, por isso, 

teve seu contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao 

FGTS, com destaque, pela semelhança com o caso em apreço, para a 

reprodução do trecho do voto proferido no julgamento do AgRg no Agravo 
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em Recurso Especial n. 393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. Assim, considerando que a contratação da 

autora se deu dentro dos limites legais, não incorrendo em qualquer 

violação que ensejasse a nulidade do contrato, não há se falar em 

pagamento de FGTS, de modo que ela faz jus apenas às demais verbas 

sociais previstas na Constituição Federal (terço constitucional e décimo 

terceiro salário), desde que comprovado o seu não pagamento. De acordo 

com as fichas financeiras contidas nos autos, em 2014 a servidora 

recebeu o 13º no valor de R$ 405,22 (quatrocentos e cinco reais e vinte e 

dois centavos), incompatível com o salário por ela percebido à época de 

R$ 810,44 (oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), 

considerando, para tanto, os meses em que houve contraprestação, ou 

seja, de março a dezembro (10/12 avos), enquanto que no ano de 2015 

sequer consta registro de pagamento da referida verba. Nota-se, também, 

não constar em ambos os anos registro de pagamento de terço 

constitucional, o que impõe o acolhimento do pleito nesse ponto. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos de Elizabete Maria da 

Costa Oliveira na Ação Declaratória c/c Indenização pro Danos Materiais 

proposta em face do Município de Várzea Grande, apenas para condenar 

o réu ao pagamento das verbas referentes ao terço constitucional do 

período laborado, bem como da diferença do décimo terceiro salário de 

2014 e integral de 2015, declarando, assim, extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[2]. Tendo a autora decaído de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a ser 

suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% pela parte ré. 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à autora 

por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo 

não sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, à 

requerente para promover a execução da sentença. P. R. I. C. [1] DE 

MELLO, Celso Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – 

Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, p. 285. [2] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. SANDRA MAGALI DE AMORIM CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c 

Indenizatória de Danos Materiais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande desde 6.8.2005, ocupando o 

cargo de Professor V a VIII, conforme documentos juntados aos autos e, 

nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe C, desde o 

protocolo administrativo (junho de 2016) e no nível desde setembro de 

2014. Relata ter sido enquadrada em 2011 no nível 2 e classe 

especialização, conforme vida funcional e, que, todavia, desde 10.6.2016 

não obtém resposta ao seu pedido de elevação de classe, conforme 

diploma de mestrado. Diz que as fichas financeiras contidas nos autos 

comprovam que seu subsídio refere-se ao nível 3 e não ao nível 4, mesmo 

tendo completado 12 anos de serviço em 6.9.2014. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a declaração do seu direito à progressão no 

nível 4 e na classe C, com a condenação do requerido ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, com juros e correção monetária. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que 

a autora não faz jus ao recebimento das diferenças salariais do 

enquadramento, pois, para isso, deve ser observado o interstício de 3 

anos entre um nível e outro. Assim, tendo ela sido enquadrada no nível 3, 

por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos retroativos a novembro de 

2013, somente em novembro de 2016 ela passou a fazer jus à elevação 

para o nível 4. Pede, pois, a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como 

se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a 

ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de 

ser elevada nos níveis e classe, no cargo de Professor da rede pública 

municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 

e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o 

seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 
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mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(6.9.2005) restou devidamente comprovada nos autos por meio das fichas 

financeiras. Assim, tendo a servidora sido admitida em 6.9.2005 (nível I), 

em 3.9.2008 ela alcançou 3 anos de serviço, em 3.9.2011 mais 3 anos e, 

por fim, em 3.9.2014 mais 3 anos, ela deveria ter sido enquadrada no nível 

4 desde 2014. De igual modo, deve ela ser elevada para a classe C, 

conforme pleiteado, pois comprovou possuir qualificação profissional, 

conforme certificado pg. 47, o que, aliás, não foi questionado pelo réu. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Sandra Regina Magali de Amorim Carvalho para o nível 4,a 

partir de setembro de 2014 e na classe B, a partir de junho de 2016, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007797-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos PEDRO MARIA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 1.11.2003, 

exercendo o cargo de Agente de Segurança e Manutenção, lotado na 

Secretaria de Educação, conforme vida funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Relata que atualmente está enquadrado no nível 5, 

classe A, percebendo salário de R$ 1.342,43 (um mil, trezentos e quarenta 

e dois reais e quarenta e três centavos), esclarecendo, porém, haver 

divergência em seu enquadramento, uma vez que sempre esteve lotado 

da Secretaria de Educação, porém sua progressão, por meio da Portaria n. 

222/2014, se deu com base na Lei n. 4.010/2014, que não condiz com a 

sua lotação, o que lhe vem acarretando prejuízo financeiro desde 2013. 

Conta que esteve à disposição do PREVIVAG entre os anos de 2006 e 

2012 e enfatiza ter sofrido uma perda salarial de R$ 10.430,64 (dez mil, 

quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), conforme 

cálculo em anexo. Diz que desde 26.9.2016 não obtém resposta ao seu 

pedido administrativo de enquadramento, permanecendo na classe A, nível 

4, quando, na realidade, deveria estar na classe B, nível 5. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a condenação do réu à efetivação do seu 

enquadramento no nível 5 a partir de novembro de 2015 e na classe B a 

partir de janeiro de 2015, conforme Lei Complementar n. 3.797/2012 e Lei 

Complementar n. 4.093/2015, com o consequente pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, acrescidas de juros e correção 

monetária. A inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, o 

réu alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, 

argumentando que, conforme edital do concurso elaborado pela Secretaria 

Municipal de Administração, o autor foi aprovado para ocupar cargo de 

diversas carreiras do quadro permanente da Prefeitura Municipal, sendo 

que a atuação deste na Secretaria de Educação e Cultura se deu 

unicamente a partir de 1.11.2003, com o objetivo de substituição do 

servidor Eder Gonçalo de Barros, tendo retornado para a Secretaria de 

Administração em 4.12.2012, conforme documentos anexos, o que torna 

juridicamente impossível o pedido. Quanto ao mérito, diz que a 

administração pública possui poder discricionário de relocar seus 

servidores e, conforme vida funcional do servidor, este ocupou cargos em 

outras secretarias, o que, todavia, não lhe assegura direito de integrar os 

respetivos planos de carreira, enfatizando que o enquadramento do 

servidor na Lei n. 4.014/2014 está correto, pois abrange inclusive os 

servidores que não possuem lei específica, como no caso do autor. 

Esclarece que o ato de disponibilizar servidor para exercer suas 

atividades em locais diversos da Secretaria Municipal de Administração 

onde é lotado não altera a competência desta para regular o plano de 

carreira do cargo por ele ocupado, não podendo o Judiciário determinar o 

seu enquadramento com base em lei municipal diversa. Pede, pois, a 

improcedência do pleito. Em impugnação, o autor reitera os argumentos da 

inicial. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, sobre a preliminar 

de impossibilidade jurídica do pedido, impõe-se esclarecer que os 

argumentos sustentados pelo réu de que o edital do concurso de 

aprovação do servidor previa vagas em cargos de carreira diversa da 

Secretaria de Educação e Cultura se confunde com o próprio mérito da 

demanda, situação que será analisada no decorrer da sentença. Quanto 

ao mérito, como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside unicamente na aferição do 

apontado direito do requerente de ter o seu enquadramento corrigido para 

o nível 5 desde novembro de 2015 e para a classe B a partir de janeiro do 

mesmo ano, conforme o plano de carreira dos servidores da educação, 

com o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 

Primeiramente, cumpre assinalar que, de acordo com a vida funcional do 

servidor, este ingressou no serviço público, por meio de concurso, em 

1.11.2003, para exercer a função de agente de segurança e manutenção, 

conforme Edital n. 001/2003, assim se inferindo, também, que durante todo 

o período laborado ele exerceu suas funções junto à Secretaria Municipal 

de Educação, em substituição de servidor, no período de 1.11.2003 a 

11.11.2006, quando passou a atender ao PREVIVAG até 11.1.2010. A 

partir de então foi disponibilizado à Secretaria de Administração, 

retornando para a SAD em 4.12.2012, permanecendo, a partir de 

13.12.2012, à disposição da Secretaria de Educação (pg. 17). De acordo 

com o Edital n. 001/2003, foram disponibilizadas 1.158 vagas para cargos 

de diversas carreiras do quadro permanente da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – PMVG, da Fundação de Saúde de Várzea Grande – 

FUSVAG e do Instituto de Seguridade Social de Várzea Grande – 

PREVIVAG, dentre eles o de agente de segurança e manutenção, para o 

qual, como já dito, o autor foi aprovado[1]. Verifica-se do referido edital 

que todas as vagas disponíveis foram destinadas aos três órgãos acima 

descritos, dentre os quais não está incluída a Secretaria Municipal de 

Educação, o que, por si só, já afasta a pretensão do autor de ser inserido 

no plano de carreira da referida categoria. Aliás, a própria ficha funcional 

já mencionada acima, registra o “retorno” do servidor à SAD, o que faz 

concluir que, de fato, o cargo de aprovação pertence à Secretaria de 

Administração, realidade que impede a concessão do enquadramento 

pretendido com base em legislação específica de servidores da educação. 

Ora, o simples fato de o servidor ter prestado serviços à Secretaria 

Municipal de Educação não lhe confere direito de se ver inserido no 

respectivo plano de carreira, caso contrário, ele também teria direito ao 

plano de carreira do PREVIVAG, vez que também exerceu funções 

naquele órgão. De outra sorte, a Lei n. 4.014/2014, que “Dispõe sobre a 

Criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e 

Social, e dá outras providências”, em seu art. 2º, estabelece que: “Art. 2º. 

A carreira ora criada refere-se aos Profissionais do Desenvolvimento 

Econômico e Social composta pelos servidores das Secretarias da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, abrangendo apenas os servidores 

municipais e que não possuem carreira regida por lei específica.” O que se 

evidencia pelo dispositivo transcrito é que o Município de Várzea Grande 

cuidou em criar um plano de carreira para os profissionais municipais que, 

embora não pertençam a uma categoria específica, possuem um cargo 

efetivo próprio para atender às secretarias municipais, segundo se infere 

do art. 3º “in verbis”: “Art. 3º. Para efeito desta Lei Complementar, 

integram as carreiras dos cargos abrangidos o conjunto de profissionais 

ocupantes de cargos efetivos e permanentes no Serviço Público 

Municipal, que desempenham atividades meio e finalista em conformidade 

com o perfil ocupacional e profissional de cada servidor.” Como se vê, 

tomando por base a legislação acima transcrita, bem como o teor do Edital 

n. 001/2003 somados às informações contidas na vida funcional do autor, 

assim como no termo de posse, nenhuma dúvida resta de que ele está 

inserido no plano de carreira dos profissionais do desenvolvimento 

econômico e social e não da educação. Aliás, é o que se verifica também 

nas fichas financeiras contidas nos autos, as quais registram o cargo de 
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carreira do servidor como sendo “1581 – AUX DES ECONÔMICO E SOCIAL 

– NV FUNDAMENTAL 40h” (sic - pg. 38). Desse modo, por ocupar cargo 

distinto dos da categoria da educação escolar básica da rede pública 

municipal de ensino, o autor não faz jus ao enquadramento pretendido, 

com base nas Leis Complementares n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015. Esse 

tem sido o posicionamento adotado pela jurisprudência mato-grossense, 

conforme julgado a seguir “mutatis mutandis”: “PROCESSO CIVIL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO FUNDADO EM LEI DE CARREIRA DIVERSA 

DA DO CARGO OCUPADO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 

INCOMPATIBILIDADE COM PROGRESSÃO DOS CARGOS DE MAGISTÉRIO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando o servidor é 

integrante de carreira distinta daquela em que pleiteia a progressão, não 

existe direito que lhe assista. A Progressão Funcional baseada nos 

requisitos de lei municipal que estabelece o Plano de Cargos e Carreiras 

do Magistério Público, somente é devido aos docentes. A função diversa 

da de docente não faz jus à progressão funcional estabelecida para a 

carreira de Magistério. Não preenchidos os requisitos estampados na Lei 

Municipal, não deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.” 

(TJMT - Ap 69378/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.4.2016, p. DJE 2.5.2016) Desse modo, 

restando comprovado que o autor não pertence à categoria de servidores 

da educação e, por outro lado, não se visualizando irregularidade no seu 

enquadramento fundamentado na Lei n. 4.014/2014 destinada ao plano de 

carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, 

impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedidos formulado na presente ação, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a 

condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] 

https://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/files/Edital724_1.pdf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008443-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO, devidamente qualificada 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Terço de Férias” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

terço constitucional dos períodos de 2011/2012 e 2012/2013. Diz que, de 

acordo com sua vida funcional, os referidos terços deveriam ter sido 

pagos em 5.5.2013, o que não aconteceu, conforme se vê da ficha 

financeira, Pede, pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu 

ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de juros e correção 

monetária. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu não questiona o direito da autora às verbas 

pretendidas, alegando apenas que a correção monetária deve ser fixada 

pelo INPC até 29.6.2009 e, após, pelos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Em caso de 

condenação, requere sejam os juros e a correção monetária aplicados 

conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança e honorários na base de 1%. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

Conforme noticiam os autos, a autora é servidora pública municipal e, 

nessa condição diz fazer jus aos terços constitucionais tidos como não 

pagos pelo ente público demandado. Segundo se vê da contestação, o réu 

reconhece o direito da autora às verbas pretendidas, requerendo apenas 

a aplicação da correção monetária pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de 

então, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. Outrossim, cumpre assinalar que, de acordo com 

o art. 83, da Lei Municipal n. 1.164/91, o terço constitucional deveria ser 

pago automaticamente à servidora na ocasião das férias[1]. Nesse passo, 

levando-se em conta que a vida funcional da servidora, emitida em 

30.3.2015, não registra o gozo de férias dos anos de 2011/2012 e 

2012/2013 até essa data, é certo que os valores deverão ser calculados 

conforme o salário percebido pela autora quando do usufruto desse 

direito. Assim, não havendo controvérsia entre as partes acerca do não 

pagamento dos terços constitucionais descritos na inicial, não há se falar 

em maior perquirição acerca da cobrança. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do 

pedido formulado na presente ação de cobrança, condenando o réu ao 

pagamento do terço de férias devido à servidora referentes aos anos de 

2011/2012 e 2012/2013, a ser calculado com base no salário percebido 

pela autora à época do usufruto, que será apurado em liquidação de 

sentença, declarando extinto o feito com resolução do mérito. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[2]. De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o 

apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

3º, do CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Art. 83 – 

Automaticamente será pago ao servidor, por ocasião das férias um 

adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de 

férias. [2] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008464-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Tendo em vista que o réu sustenta, em contestação, haver 

continência entre a presente demanda e o feito de n. 8038037-15.2016, 

que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, determino seja 

o autor intimado para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da inicial 

e da contestação referentes ao aludido processo. Decorrido esse prazo, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008909-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tratando-se de pedido administrativo, a competência para o seu 

processamento será da Diretoria da Comarca e não desta Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Assim, determino sejam os presentes 

autos materializados e redistribuídos perante a Diretoria do Fórum da 

Comarca de Várzea Grande, após baixas e anotações de estilo, com 

urgência. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008519-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO AGELO MARTINS (AUTOR(A))
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PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. À parte autora para, querendo, contestar o pleito, no prazo legal. 

Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008694-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial para, em 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópias dos contratos com administração 

pública municipal no período de julho de 2010 a outubro de 2014, bem 

como manifestar acerca do interesse ou não na realização da audiência 

de conciliação, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, CPC). Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, comprovando seu atual 

enquadramento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008648-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORREA (AUTOR(A))

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, comprovando seu atual 

enquadramento, bem como se manifestar sobre seu interesse ou não na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008637-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, comprovando seu atual 

enquadramento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA RITA DE BARROS ARRUDA (AUTOR(A))

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, comprovando seu atual 

enquadramento, bem como se manifestar sobre seu interesse ou não na 

realização da audiência de conciliação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS REIS GONCALVES CAMPOS (AUTOR(A))

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001664-07.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ELIZANGELA DOS REIS 

GONCALVES CAMPOS 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 as 

partes a manifestarem sobre a proposta de honorários periciais retro, 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, 3 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005206-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINO AFONSINO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALESSANDRA DE ARRUDA OAB - 028.890.671-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre as contestações e os documentos que a acompanha, nos termos 

do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001723-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

EDAMAR DE FREITAS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, EDAMAR DE FREITAS ALVES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-Acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente (explosão de bomba), que ocasionou na amputação parcial do 2º, 

3º 4º e 5º dedos da mão direita, tendo percebido auxílio-doença no 

período de 13.1.2006 a 10.9.2006. Argumenta que o INSS determinou sua 

alta após a consolidação das lesões, deixando de considerar a redução 

de sua capacidade. Pede, pois, a procedência do pedido, com a 

condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do referido benefício 

(10.6.2006), como indenização por danos morais no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Instrui a inicial com diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela 

improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, pede a fixação 

dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o 

termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento 

administrativo ou, na falta deste, a da citação. Realizou-se perícia médica, 
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tendo a parte autora pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela, 

enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. Antes de adentrar o 

mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre assinalar que as 

parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

foram alcançadas pela prescrição, conforme entendimento jurisprudencial 

verificado no julgado a seguir, que tem a data do indeferimento e o 

ajuizamento da ação como marcos definidores para a sua incidência: 

"PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA 

CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência de prescrição qüinqüenal, 

pois o ajuizamento da ação deu-se após decorridos mais de 5 (cinco) 

anos da data do indeferimento do requerimento administrativo do 

benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 

– j. 14.5.2007). No caso em comento, a cessação do benefício se deu em 

10.9.2006 e a ação foi proposta em 6.3.2018, sendo a primeira data tida 

como a do indeferimento administrativo. Assim, as parcelas anteriores a 

6.3.2013 foram alcançadas pela prescrição. A concessão do benefício de 

auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, 

cabe analisar se o autor preenche os requisitos acima mencionados e, por 

conseguinte, se faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando 

que a sua qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu 

quando da concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro 

clínico do segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o 

benefício indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer 

médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 8713208): 

“Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura exposta da mão 

direita decorrente de acidente pessoal sofrido em dezembro de 2005 após 

explosão de fogos de artifícios, resultando na amputação parcial do 2º ao 

5º quirodáctilos, assim como limitação nos movimentos articulares, 

estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que o incapacite, estando sua patologia compensada 

clinicamente, contudo apresenta redução em sua capacidade laborativa, 

exigindo maior esforço físico para a sua realização. (sic – destaquei – 

pág. 4 – Id. 13336328).” Ainda em resposta aos quesitos, foi preciso e 

objetivo ao responder “sim” às perguntas sobre a redução da capacidade 

laborativa que o periciando habitualmente exercia. Concluiu afirmando que 

“Com base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que não foi 

constada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação 

para a vida independente.” (pág. 4 – Id. 13336328). Como se vê, apesar 

de o autor não estar incapacitado para o labor, a lesão por ele sofrida em 

decorrência de acidente de trânsito reduziu sua capacidade para exercer 

as atividades habituais que antes exercia, mormente por depender do 

membro atingido no desenvolvimento de suas funções, como constatado 

na perícia médica, fazendo, portanto, jus ao benefício indenizatório 

pleiteado. Em casos semelhantes assim se posicionou a jurisprudência 

“mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 

AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

POSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – PERDA AUDITIVA DECORRENTE DO 

TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 

4425, PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. (...) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, 

art.86). (...)”(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) “REEXAME NECESSÁRIO - INSS - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS 

REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL TESTIFICADA PELA PERÍCIA - 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO 

MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - 

JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 

- ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE 

– MANUTENÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente 

testificado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de trabalho, a autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas 

funções laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O 

termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 

119326/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Maria Aparecida Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos 

autos, como visto acima, restou devidamente comprovado o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

impondo-se, por isso, a concessão do benefício. Quanto à data inicial do 

benefício, de acordo com o § 2º do art. 86, da Lei 8.213/91, “O 

auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença”. Não havendo, pois, auxílio-doença, o termo inicial é a data 

do requerimento administrativo ou da citação, quando da ausência de 

requerimento, conforme entendimento pacificado no STJ: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 2. Recurso Especial parcialmente provido.”(STJ – Segunda Turma 

- REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 

5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A 

apresentação do laudo pericial marca apenas e tão somente o livre 

convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, não tendo 

o condão de fixar termo inicial de aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 

6/5/2011). 2. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg 

nos EDcl no AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro 

Meira, j. 25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 10.6.2006. Todavia, tendo a ação sido proposta em 

6.3.2018, o benefício deverá ser pago a partir de 6.3.2013, em virtude da 

prescrição quinquenal já reconhecida. No mais, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, formulado em decorrência do suposto ato 

ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o benefício, pontuo que os artigos 

186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelecem, 

respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve descrição 

acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens pessoais 

não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado 

emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer 

outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, 

abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas relações psíquicas. 

Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é necessária a 

ocorrência de uma das situações acima descritas, que ofenda moralmente 

direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano. 

No caso em apreço, o INSS cessou o auxílio-doença por acidente do autor 

após a realização de perícia médica, respaldando-se no laudo pericial 

elaborado por profissional da área, que não constatou incapacidade 
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laborativa. Portanto, o réu agiu amparado pelo parecer profissional e não 

por mera liberalidade ou sem causa a ensejar a alegada prática ilícita. De 

igual modo, de acordo com os fatos e as provas produzidas nos autos, 

não há comprovação de que a não conversão do benefício em 

auxílio-acidente tenha atingido moralmente o autor, causando-lhe 

humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor de ressarcimento. 

Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem compreendido que o 

indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário, por si só, não 

enseja ofensa à honra ou à dignidade passível de indenização, segundo 

se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO C/ REMESSA 

NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO 

- DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) O simples 

indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por 

parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à 

Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer 

interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral 

quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em 

razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte 

da Administração. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser 

arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28.11.2017, p. 

no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - 

DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano moral, a suspensão do 

pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver 

apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) Quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, não restando configurados os requisitos previstos 

no art. 300, do CPC, uma vez que o autor está apto para labor, tendo 

sofrido apenas redução de sua capacidade laborativa, não há se falar em 

concessão da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim 

de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta 

por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 

8213/90, a partir de 6.3.2013, já observada a prescrição quinquenal, tendo 

em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Edamar de Freitas 

Alves, portador do CPF n. 007.051.251-57; 2. Filiação: Antonio Victor 

Alves e Izabel Freitas Alves; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. 

Data inicial do Benefício: 6.3.2013 (5 anos anteriores à propositura da 

ação); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado 

da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos. IVANEI ORBEN VASCONCELOS, devidamente qualificado nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato 

ilegal emanado do 5º CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser proprietária do veículo 

Hunday/Azera, Placa JZD 5454, e que ao tentar proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio 

pagamento de autuações pendentes. Argumentou ser ilícito o 

condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao pagamento 

das multas. Citou diversos julgados para embasar o seu pedido, pugnando 

pela concessão da segurança, a fim que o impetrado fosse compelido a 

emitir o certificado de registro e licenciamento de seu veículo, 

independentemente do pagamento das multas. Requereu, ainda, a 

anulação das multas. Juntou documentos. A liminar foi deferida e 

ordenada a notificação da autoridade impetrada. O DETRAN-MT – 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso prestou informações, 

alegando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de 

prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça 

estadual sobre as autuações do DNIT. As informações vieram 

acompanhadas alguns documentos. O Ministério Público manifestou-se 

pela concessão parcial da segurança apenas no que se refere à liberação 

do licenciamento. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Das 

preliminares – Quanto à alegada inadequação da via eleita, cabe assinalar 

que o impetrado está com razão em parte de suas argumentações, pois o 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 

para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Por outro lado, o pedido 

de anulação das multas demandam produção de provas, o que é inviável 

em sede de mandado de segurança. Desse modo acolho parcialmente a 

referida preliminar. Por outro lado, não há se falar em ausência de prova 

pré-constituída, vez que o mandamus está devidamente acompanhado de 

documentos que demonstram o ato apontado como coator, como bem se 

verifica das guias e dos comprovantes de pagamentos destas. No tocante 

à competência da cobrança das infrações de trânsito, é se ressaltar que o 

reconhecimento da inadequação do mandado de segurança para 

processar pedido de anulação da multa, por si só, já afasta a alegada 

incompetência, pois, o outro ato tido como coator diz respeito ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento de multas 

existentes e não às multas propriamente ditas. Do mérito – Feita tais 

ponderações, cumpre analisar a ilegalidade ou não do ato aqui apontado 

como coator, considerando a afirmação da impetrante de que não fora 
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devidamente notificado acerca das multas exigidas para poder exercer o 

seu direito de defesa. Constam do art. 131, § 2º, presente na seção que 

trata do licenciamento, e do art. 282, verificado na seção atinente ao 

julgamento das autuações e penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro), as seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º 

(...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados 

os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade.” Com efeito, não há, em princípio, nenhuma 

ilegalidade, mas obediência irrestrita à lei, na exigência do pagamento das 

multas decorrentes das infrações de trânsito para o licenciamento do 

veículo, conforme pacífico entendimento da jurisprudência, inclusive a 

deste Estado, desde que revestida dos pressupostos jurídicos de 

exigência e validade, ou seja, desde que cumpridas normas concernentes 

à regular notificação do responsável pelo veículo infrator, a fim de 

assegurar-lhe a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. No caso 

em comento, a ilegalidade da cobrança se evidencia na ausência de 

devida notificação a respeito no momento do licenciamento do veículo e, 

exatamente por essa razão, isto é, pela relevância do fundamento 

exposto, obteve, o impetrante, a liminar que ordenou a autoridade 

impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e Licenciamento relativo 

ao seu bem, independentemente do recolhimento das multas existentes. A 

autoridade não fez qualquer prova acerca da notificação da impetrante, 

tornando claro o descumprimento do disposto no art. 282 do CTB, 

maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio pagamento da multa 

para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso porque, sem dúvida, 

sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem ao órgão competente 

para regularizar a situação do seu veículo, a fim de obter o direito de 

circular livremente pelas vias públicas, e são surpreendidos com uma 

exigência pautada em punição por infrações as quais desconhecem, 

provavelmente por falha no serviço público que não efetivou a sua 

notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode ser usada 

como justificativa para que a autoridade se exima da responsabilidade e 

muito menos para criar embaraços e impor punição de caráter financeiro 

às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se traduz na 

pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — 

LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA 

NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — 

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o 

licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. (...) Sentença retificada em parte.” (destaquei – 

TJ/MT - ReeNec 17234/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 22.3.2016, p. no DJE 4.4.2016) Como se vê, o ato de 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multas 

por infrações das quais o infrator não foi notificado é ilegal, 

independentemente se tais multas foram ou não expedidas pela autoridade 

estadual de Mato Grosso, cumprindo ressaltar que, no caso específico 

dos autos, as multas são todas do segundo semestre de 2017 e de 2018, 

de modo que a única maneira de a impetrante ter conhecimento das 

autuações seria por meio da notificação. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado por Ivanei Orben Vasconcelos contra o Diretor do 5º Ciretran de 

Várzea Grande, a fim de conceder, em definitivo, a segurança deferida 

liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer à impetrante o 

Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe previamente o 

pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. IVANEI ORBEN VASCONCELOS, devidamente qualificado nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato 

ilegal emanado do 5º CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser proprietária do veículo 

Hunday/Azera, Placa JZD 5454, e que ao tentar proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio 

pagamento de autuações pendentes. Argumentou ser ilícito o 

condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao pagamento 

das multas. Citou diversos julgados para embasar o seu pedido, pugnando 

pela concessão da segurança, a fim que o impetrado fosse compelido a 

emitir o certificado de registro e licenciamento de seu veículo, 

independentemente do pagamento das multas. Requereu, ainda, a 

anulação das multas. Juntou documentos. A liminar foi deferida e 

ordenada a notificação da autoridade impetrada. O DETRAN-MT – 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso prestou informações, 

alegando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de 

prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça 

estadual sobre as autuações do DNIT. As informações vieram 

acompanhadas alguns documentos. O Ministério Público manifestou-se 

pela concessão parcial da segurança apenas no que se refere à liberação 

do licenciamento. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Das 

preliminares – Quanto à alegada inadequação da via eleita, cabe assinalar 

que o impetrado está com razão em parte de suas argumentações, pois o 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 

para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Por outro lado, o pedido 

de anulação das multas demandam produção de provas, o que é inviável 

em sede de mandado de segurança. Desse modo acolho parcialmente a 

referida preliminar. Por outro lado, não há se falar em ausência de prova 

pré-constituída, vez que o mandamus está devidamente acompanhado de 

documentos que demonstram o ato apontado como coator, como bem se 
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verifica das guias e dos comprovantes de pagamentos destas. No tocante 

à competência da cobrança das infrações de trânsito, é se ressaltar que o 

reconhecimento da inadequação do mandado de segurança para 

processar pedido de anulação da multa, por si só, já afasta a alegada 

incompetência, pois, o outro ato tido como coator diz respeito ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento de multas 

existentes e não às multas propriamente ditas. Do mérito – Feita tais 

ponderações, cumpre analisar a ilegalidade ou não do ato aqui apontado 

como coator, considerando a afirmação da impetrante de que não fora 

devidamente notificado acerca das multas exigidas para poder exercer o 

seu direito de defesa. Constam do art. 131, § 2º, presente na seção que 

trata do licenciamento, e do art. 282, verificado na seção atinente ao 

julgamento das autuações e penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro), as seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º 

(...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados 

os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade.” Com efeito, não há, em princípio, nenhuma 

ilegalidade, mas obediência irrestrita à lei, na exigência do pagamento das 

multas decorrentes das infrações de trânsito para o licenciamento do 

veículo, conforme pacífico entendimento da jurisprudência, inclusive a 

deste Estado, desde que revestida dos pressupostos jurídicos de 

exigência e validade, ou seja, desde que cumpridas normas concernentes 

à regular notificação do responsável pelo veículo infrator, a fim de 

assegurar-lhe a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. No caso 

em comento, a ilegalidade da cobrança se evidencia na ausência de 

devida notificação a respeito no momento do licenciamento do veículo e, 

exatamente por essa razão, isto é, pela relevância do fundamento 

exposto, obteve, o impetrante, a liminar que ordenou a autoridade 

impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e Licenciamento relativo 

ao seu bem, independentemente do recolhimento das multas existentes. A 

autoridade não fez qualquer prova acerca da notificação da impetrante, 

tornando claro o descumprimento do disposto no art. 282 do CTB, 

maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio pagamento da multa 

para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso porque, sem dúvida, 

sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem ao órgão competente 

para regularizar a situação do seu veículo, a fim de obter o direito de 

circular livremente pelas vias públicas, e são surpreendidos com uma 

exigência pautada em punição por infrações as quais desconhecem, 

provavelmente por falha no serviço público que não efetivou a sua 

notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode ser usada 

como justificativa para que a autoridade se exima da responsabilidade e 

muito menos para criar embaraços e impor punição de caráter financeiro 

às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se traduz na 

pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — 

LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA 

NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — 

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o 

licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. (...) Sentença retificada em parte.” (destaquei – 

TJ/MT - ReeNec 17234/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 22.3.2016, p. no DJE 4.4.2016) Como se vê, o ato de 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multas 

por infrações das quais o infrator não foi notificado é ilegal, 

independentemente se tais multas foram ou não expedidas pela autoridade 

estadual de Mato Grosso, cumprindo ressaltar que, no caso específico 

dos autos, as multas são todas do segundo semestre de 2017 e de 2018, 

de modo que a única maneira de a impetrante ter conhecimento das 

autuações seria por meio da notificação. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado por Ivanei Orben Vasconcelos contra o Diretor do 5º Ciretran de 

Várzea Grande, a fim de conceder, em definitivo, a segurança deferida 

liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer à impetrante o 

Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe previamente o 

pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. IVANEI ORBEN VASCONCELOS, devidamente qualificado nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato 

ilegal emanado do 5º CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser proprietária do veículo 

Hunday/Azera, Placa JZD 5454, e que ao tentar proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio 

pagamento de autuações pendentes. Argumentou ser ilícito o 

condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao pagamento 

das multas. Citou diversos julgados para embasar o seu pedido, pugnando 

pela concessão da segurança, a fim que o impetrado fosse compelido a 

emitir o certificado de registro e licenciamento de seu veículo, 

independentemente do pagamento das multas. Requereu, ainda, a 

anulação das multas. Juntou documentos. A liminar foi deferida e 

ordenada a notificação da autoridade impetrada. O DETRAN-MT – 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso prestou informações, 

alegando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de 

prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça 

estadual sobre as autuações do DNIT. As informações vieram 

acompanhadas alguns documentos. O Ministério Público manifestou-se 

pela concessão parcial da segurança apenas no que se refere à liberação 

do licenciamento. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Das 

preliminares – Quanto à alegada inadequação da via eleita, cabe assinalar 

que o impetrado está com razão em parte de suas argumentações, pois o 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 
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para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Por outro lado, o pedido 

de anulação das multas demandam produção de provas, o que é inviável 

em sede de mandado de segurança. Desse modo acolho parcialmente a 

referida preliminar. Por outro lado, não há se falar em ausência de prova 

pré-constituída, vez que o mandamus está devidamente acompanhado de 

documentos que demonstram o ato apontado como coator, como bem se 

verifica das guias e dos comprovantes de pagamentos destas. No tocante 

à competência da cobrança das infrações de trânsito, é se ressaltar que o 

reconhecimento da inadequação do mandado de segurança para 

processar pedido de anulação da multa, por si só, já afasta a alegada 

incompetência, pois, o outro ato tido como coator diz respeito ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento de multas 

existentes e não às multas propriamente ditas. Do mérito – Feita tais 

ponderações, cumpre analisar a ilegalidade ou não do ato aqui apontado 

como coator, considerando a afirmação da impetrante de que não fora 

devidamente notificado acerca das multas exigidas para poder exercer o 

seu direito de defesa. Constam do art. 131, § 2º, presente na seção que 

trata do licenciamento, e do art. 282, verificado na seção atinente ao 

julgamento das autuações e penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro), as seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º 

(...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados 

os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade.” Com efeito, não há, em princípio, nenhuma 

ilegalidade, mas obediência irrestrita à lei, na exigência do pagamento das 

multas decorrentes das infrações de trânsito para o licenciamento do 

veículo, conforme pacífico entendimento da jurisprudência, inclusive a 

deste Estado, desde que revestida dos pressupostos jurídicos de 

exigência e validade, ou seja, desde que cumpridas normas concernentes 

à regular notificação do responsável pelo veículo infrator, a fim de 

assegurar-lhe a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. No caso 

em comento, a ilegalidade da cobrança se evidencia na ausência de 

devida notificação a respeito no momento do licenciamento do veículo e, 

exatamente por essa razão, isto é, pela relevância do fundamento 

exposto, obteve, o impetrante, a liminar que ordenou a autoridade 

impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e Licenciamento relativo 

ao seu bem, independentemente do recolhimento das multas existentes. A 

autoridade não fez qualquer prova acerca da notificação da impetrante, 

tornando claro o descumprimento do disposto no art. 282 do CTB, 

maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio pagamento da multa 

para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso porque, sem dúvida, 

sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem ao órgão competente 

para regularizar a situação do seu veículo, a fim de obter o direito de 

circular livremente pelas vias públicas, e são surpreendidos com uma 

exigência pautada em punição por infrações as quais desconhecem, 

provavelmente por falha no serviço público que não efetivou a sua 

notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode ser usada 

como justificativa para que a autoridade se exima da responsabilidade e 

muito menos para criar embaraços e impor punição de caráter financeiro 

às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se traduz na 

pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — 

LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA 

NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — 

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o 

licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. (...) Sentença retificada em parte.” (destaquei – 

TJ/MT - ReeNec 17234/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 22.3.2016, p. no DJE 4.4.2016) Como se vê, o ato de 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multas 

por infrações das quais o infrator não foi notificado é ilegal, 

independentemente se tais multas foram ou não expedidas pela autoridade 

estadual de Mato Grosso, cumprindo ressaltar que, no caso específico 

dos autos, as multas são todas do segundo semestre de 2017 e de 2018, 

de modo que a única maneira de a impetrante ter conhecimento das 

autuações seria por meio da notificação. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado por Ivanei Orben Vasconcelos contra o Diretor do 5º Ciretran de 

Várzea Grande, a fim de conceder, em definitivo, a segurança deferida 

liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer à impetrante o 

Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe previamente o 

pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002998-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACYR MARQUES DIAS (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. JOACYR MARQUES DIAS, qualificado os autos, propôs a presente 

“Ação de Cobrança de Abono de Permanência” em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, também qualificado, 

alegando, em síntese, ter ingressado no serviço público em 4.8.1976, 

lotado na Casa Civil do Estado, tendo laborado na Educação Básica até 

1.6.2004, quando foi nomeado Secretário de Estado de Saúde e ter sido 

aprovado em concurso público em 2004, permanecendo lotado do referido 

órgão até os dias de hoje, fato que, a seu ver, lhe assegura direito ao 

abono de permanência por possuir idade e contribuições suficientes à 

aposentadoria. Relata ter pleiteado o benefício em 16.5.2013, não obtendo 

êxito porque, segundo o réu, não havia preenchido os requisitos previstos 

no art. 40, § 1º, III, alínea “a” e § 19, da Constituição Federal, pois à época 

contava com 57 anos de idade e 35 anos de contribuição, ou seja, apesar 

de possuir número de contribuições necessárias, não tinha idade 

suficiente. Narra ter completado 60 anos em 7.11.2016, quando já somava 

38 anos de contribuição, tendo renovado o pedido, que foi deferido em 

22.11.2016, mas que por ocasião do pagamento, não lhes foram pagas 

corretamente as verbas devidas, pois adquiriu direito a partir de 

13.8.2016, porém o pagamento incidiu apenas no período de 22.11.2016 a 

2.2.2017 e nos meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, 

restando um saldo no valor de R$ 3.706,89 (três mil, setecentos e seis 
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reais e oitenta e nove centavos). Conta que em 24.3.2017 requereu a 

revisão do abono junto ao órgão competente, porém o pedido foi negado, 

ao argumento de que o benefício só é devido a partir do deferimento, o 

que contraria a Lei Complementar n. 524/2014, que trata sobre o tema. 

Pede, pois, a condenação do réu ao pagamento das verbas que lhes são 

devidas no valor total de R$ 3.706,89 (três mil, setecentos e seis reais e 

oitenta e nove centavos). O pedido veio acompanhado de documentos. Em 

contestação, o réu esclarece que a Constituição Federal apenas instituiu o 

abono de permanência, nada mais dispondo sobre a questão, de modo 

que o Estado, por meio da Lei Complementar n. 202/2004, estabeleceu o 

procedimento de concessão desse benefício que, conforme art. 3º, § 1º, 

deve ser pago a partir da solicitação, mediante opção expressa de 

permanência em atividade. Por essa razão, alega que o autor só faz jus ao 

benefício a partir do requerimento, esclarecendo que a primeira solicitação 

realizada em 2013 não tem o condão de ensejar o pagamento a partir de 

agosto de 2016, pois à época ele não havia preenchido as exigências do 

art. 40, da CF, de modo que o pleito não merece ser acolhido. Em 

impugnação, o autor esclarece que, diferentemente do sustentando pelo 

réu, o segundo pedido foi formulado em 7.11.2016 e não em 22.11.2016, 

sendo que o primeiro pedido realizado em 2013 deve ser considerado para 

estabelecimento do termo inicial do abono, devendo ser pago a partir do 

momento em que implementou os requisitos necessários, conforme 

entendimento jurisprudencial e finaliza pugnando pela total procedência do 

pedido É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Segundo se infere do relatório acima, o cerne da 

controvérsia reside no apontado direito do requerente de receber o abono 

de permanência a partir do momento em que implementou os requisitos 

necessários à aposentadoria, considerando, para tanto, as alegações do 

réu de que o termo inicial do benefício se dá a partir da solicitação do 

servidor, nos termos da legislação estadual. O abono de permanência, 

como se sabe, nada mais é que uma vantagem financeira conferida ao 

servidor público que opta por permanecer em atividade, mesmo tendo 

cumprido os requisitos para aposentar-se, com previsão expressa na 

Constituição Federal, em seu art. 40, § 19 “in verbis”: “Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 19. O servidor de 

que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) Nota-se desse dispositivo que a 

carta maior não fixou expressamente qual procedimento deveria ser 

adotado para a implantação do benefício, estabelecendo, apenas, os 

requisitos necessários, quais sejam: ser servidor efetivo, estar apto a 

aposentar-se e ter “optado” por permanecer na ativa, nada falando sobre 

a necessidade de requerimento expresso de pagamento do abono ou de 

permanência em atividade, até porque só o fato de o servidor não ter-se 

se desvinculado da administração pública, por si só, já expressa o seu 

desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, 

que nada mais é que um incentivo para que ele continue no serviço 

público. Esse direito, como visto, decorre da própria norma constitucional e 

se incorpora ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos 

para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço 

público. Aliás, a opção do servidor pelo trabalho, mesmo estando apto a 

aposentar-se, preenche o requisito previsto no parágrafo 3º, do art. 3º, da 

Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que diz que “o pagamento do 

abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de 

Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos 

Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e 

universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a 

obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante 

opção expressa pela permanência em atividade” destaquei. Oportuno 

reproduzir aqui o julgado mencionado pelo autor na impugnação, proferido 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que acompanha o entendimento 

acima descrito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – 

REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA 

ADMINISTRATIVA-AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO 

DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 

2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho 

de 2009. O abono de permanência é devido a partir da data em que o 

servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e 

optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição 

previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19.” (TJMT – Ap 

50882/2016Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Zuquim Nogueira, j. 1.8.2017, p; DJE 14.8.2017 - destaquei) No mesmo 

sentido: “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARULHOS 

ABONO DE PERMANÊNCIA. Benefício assegurado desde o momento em 

que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, 

independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003, 

criadora do benefício Incidência de IR sobre verba remuneratória 

Precedentes STJ - Juros e correção monetária de acordo com o Tema 810 

do Eg. STF Termo inicial dos juros de mora Citação (art. 405 do CC) 

Isenção de custas que não abrange o reembolso daquelas suportadas 

pelo vencedor - Verba honorária que não comporta redução manutenção, 

no mérito, da sentença de procedência. Recurso provido em parte.” (TJSP 

– SP 1041394-84.2017.8.26.00224 – Oitava Câmara de Direito Público, Rel. 

Ponte Neto, j. 13.9.2018) “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA RETROATIVO. POSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. O Abono Permanência é um benefício pago aos 

servidores públicos civis que completem os requisitos para aposentadoria 

voluntária e optem por permanecer no serviço ativo. Esta gratificação vem 

prevista o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e o ato de sua 

concessão é de natureza vinculada, ou seja, basta o cumprimento dos 

requisitos por parte do servidor par que sobrevenha a obrigação da 

Administração Pública pagá-lo, não havendo exceção quanto aos 

servidores que contem com possibilidade de aposentadoria especial, de 

forma que, havendo a autora cumprido os requisitos para a aposentadoria 

voluntária, detém o direito de recebe-la. Assim, havendo a sentença 

prolatada solvido corretamente a questão, vai mantida, na íntegra, por 

seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo artigo 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível n. 

71006764674, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 

26/07/2017).” (TJRS – Recurso Cível: 71006764674 – Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 

j. 26.7.2017, p. 3.8.2017) No caso dos autos, o autor completou a idade 

mínima para aposentar-se em 13.8.2016, quando já contava com mais de 

35 anos de contribuição, tendo permanecido vinculado ao Estado, fato 

incontroverso entre as partes, o que impõe o acolhimento do pleito, pois 

nesse momento, quando o servidor reuniu as condições da inatividade, ele 

passou a fazer jus ao abono de permanência, impondo-se, assim, o 

colhimento do pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança de Abono de Permanência”, intentada 

por Joacyr Marques Dias em face do Estado de Mato Grosso, a fim de 

condenar este ao pagamento das verbas do abono de permanência desde 

13.8.2016 até a implementação do benefício, descontando os valores já 

pagos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 
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beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do CPC). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Recurso 

Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002942-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LEEVY GRAMS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, LEEVY GRAMS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada ao Deficiente”, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, por ser 

hipossuficiente e inválido para o trabalho, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. Relatou ser portador de esquizofrenia 

e transtornos mentais e, por conta disso, não reuni condições de trabalhar 

e, consequentemente, de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido 

pela família. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, suscitando a prescrição 

quinquenal e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários advocatícios conforme art. 85, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, sustentando, ainda, a prescrição 

quinquenal. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar 

especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de 

defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo e juntou documentos. 

A perícia médica foi realizada e o laudo inserido no Id. 12846185, assim 

como o estudo social (Id. 14518591). Instados a se manifestarem sobre os 

laudos, apenas a parte autora manifestou, enquanto que o réu nada falou. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, por se tratar de matéria de 

ordem pública, cumpre assinalar que as parcelas anteriores ao quinquênio 

que antecede à propositura da ação foram alcançadas pela prescrição, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, que 

tem a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos 

definidores para a sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). No caso em comento, a cessação do 

benefício se deu em 22.12.2011 e a ação foi proposta em 25.4.2017, 

sendo a primeira data tida como a do indeferimento administrativo. Assim, 

as parcelas anteriores a 25.4.2012 foram alcançadas pela prescrição. 

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial, que a parte autora pleiteia a 

implantação do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a 

argumentação de ser economicamente miserável e enfermo, não reunindo, 

assim, condições de prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, 

da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.”. 

Consideram-se idosas as pessoas com idade superior a 65 anos e 

deficientes aqueles que possuem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas, conforme prevê o § 2º do referido 

artigo. O § 3º, por sua vez, considera como incapazes de promover o 

próprio sustento as pessoas cuja renda mensal per capita da família seja 

inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, portanto, que para a concessão 

do benefício de amparo social é necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: possuir renda per capita familiar inferior a ¼ o salário 

mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos idosos, a idade de 65 anos e aos 

incapazes a comprovação da incapacidade alegada. No que tange à 

incapacidade do autor, o Sr. Perito Judicial foi objetivo ao concluir que: 

“com base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que o periciando 

apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta 

limitação para a vida independente” (pág. 3 - Id. 12846185). Em discussão 

afirmou que: “Periciando com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, 

estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos. Apresenta 

patologia mental estabilizada clinicamente, mas que o incapacita para a 

sua atividade laborativa habitual, pelo risco de acidentes, visto exerce - la 

em altura e com o auxílio de materiais perfuro-cortantes. Pelo quadro 

clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual 

que lhe permite ser reabilitado.” (pág. 3 - Id. 12846185 - destaquei) Em 

resposta aos quesitos, afirmou que as lesões/sequelas sofridas pelo 

autor o impedem de desempenhar suas atividades laborais diárias, tendo 

sofrido redução de sua capacidade (pág. 4 - Id. 12846185). Disse, ainda, 

que a incapacidade é permanente e perdura desde aos dezesseis anos 

de idade e quando questionado sobre o prazo estimado para recuperação 

laborativa, afirmou ser por “tempo indeterminado” (pág. 6 - Id. 12846185). 

No mesmo sentido, constatou-se, no estudo social, que o autor não possui 

os movimentos do braço e perna esquerdos, tem dificuldades para 

movimentar a mão direita e para andar e necessita do auxílio da mãe nos 

cuidados de saúde e higiene. Nesse passo, pode-se concluir que a 

autora, de fato, está impedida de trabalhar, tendo em vista a 

vulnerabilidade em que se encontra, situação que, indubitavelmente, o 

impede de participar efetivamente na sociedade com as demais pessoas, 

sobretudo no sustento familiar, devido ao impedimento de natureza não 

apenas física, mas intelectual e socioeconômico constatado na perícia 

médica e no estudo social. Desse modo, resta verificar se a sua condição 

econômica permite a concessão do benefício assistencial pleiteado, 

cabendo salientar que, segundo o laudo social, o autor vive com a mãe, 

esposa e o irmão menor e a única renda fixa da família é o benefício 

assistencial recebido por sua genitora. Concluiu, pois, a Assistente Social, 

que “o requerente passa por dificuldades socioeconômicas sem 

condições financeiras para arcar com as despesas de saúde e 

alimentação.” (pág. 4 - Id. 14518591) Nenhuma é a dúvida, como se vê, de 

que o autor não possui condições financeiras de manter-se dignamente e, 

por isso, necessita de assistência social. Isso porque, de acordo como 

inciso V, do art. 203, da Constituição Federal, "a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei." Nota-se, pois, que a 

própria Lei Maior garante assistência social aos impossibilitados de prover 

o próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, como no caso da 

autora. Nesse sentido a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO IDOSO. FALECIMENTO 

DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DEFERIDO. TERMOS 

INICIAL E FINAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

DESPESAS PROCESSUAIS. (...) 3. O benefício de prestação continuada é 

devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 4. A família com 

renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não é 

capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou 

portador de deficiência física (§ 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993). Contudo, 

o legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de 

miserabilidade. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 5. O Plenário do 

STF, no julgamento da Reclamação nº 4.374/PE, sinalizou compreensão no 

sentido de que o critério de renda per capita de ¼ (um quarto) do salário 

mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser 

aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso analisado. 6. 

Requisito etário atendido na data do requerimento administrativo. 7. 

Situação de vulnerabilidade social constatada por laudo socioeconômico 

judicial. (...)” (TRF1 - ACMG 0000529-38.2007.4.01.3806 – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal Rodrigo 

Rigamonte Fonseca, e-DJF1 de 15.9.2017) “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 20 DA LEI Nº 

8.742/93 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO 
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MONETÁRIA. 1. O benefício de prestação continuada é uma garantia 

constitucional, de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da 

Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que 

consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de 

deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida pelo núcleo familiar. 2. 

Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 

20 da Lei n. 8.742/93, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu 

o benefício de amparo assistencial pleiteado e sem o qual o grupo familiar 

não pode auferir uma vida com o mínimo de dignidade. 3. Juros e correção 

monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4. 

Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

providas para fixar o pagamento dos juros e da correção monetária 

conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (TRF1 – 

ACAM 0025494-85.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal 

Gilda Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 31.8.2016) Assim, levando-se em 

conta a comprovação de que a autora preenche os requisitos exigidos à 

concessão do benefício pleiteado, garantido pela própria Constituição 

Federal, por ser portador de enfermidade que o torna inválido para o 

trabalho e por ter sido considerada a família miserável na forma da lei, faz 

ele jus ao acolhimento do pedido, cumprindo salientar que os benefícios 

previdenciários podem ser revistos a qualquer momento, de modo que, 

uma vez constatada melhora ou a cessação da incapacidade laboral, 

poderá o réu cessar o seu pagamento observando as regras legais. 

Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre as 

matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso 

especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que 

torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição do autor de pessoa humilde, enferma e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de 

urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. 

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição 

Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao 

idoso/deficiente (LOAS), no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir 

de 25.4.2012, já observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 

do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Leevy Grams, portador do CPF n. 015.844.341-12; 2. 

Filiação: Marta Grams Zanato; 3. Benefício Concedido: LOAS – Benefício 

Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 25.4.2012 (5 anos anteriores à 

propositura da ação); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias 

da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002942-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LEEVY GRAMS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, LEEVY GRAMS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada ao Deficiente”, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, por ser 

hipossuficiente e inválido para o trabalho, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. Relatou ser portador de esquizofrenia 

e transtornos mentais e, por conta disso, não reuni condições de trabalhar 

e, consequentemente, de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido 

pela família. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, suscitando a prescrição 

quinquenal e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários advocatícios conforme art. 85, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, sustentando, ainda, a prescrição 

quinquenal. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar 

especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de 

defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo e juntou documentos. 

A perícia médica foi realizada e o laudo inserido no Id. 12846185, assim 

como o estudo social (Id. 14518591). Instados a se manifestarem sobre os 

laudos, apenas a parte autora manifestou, enquanto que o réu nada falou. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, por se tratar de matéria de 

ordem pública, cumpre assinalar que as parcelas anteriores ao quinquênio 

que antecede à propositura da ação foram alcançadas pela prescrição, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, que 

tem a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos 

definidores para a sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). No caso em comento, a cessação do 

benefício se deu em 22.12.2011 e a ação foi proposta em 25.4.2017, 

sendo a primeira data tida como a do indeferimento administrativo. Assim, 

as parcelas anteriores a 25.4.2012 foram alcançadas pela prescrição. 

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial, que a parte autora pleiteia a 

implantação do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a 

argumentação de ser economicamente miserável e enfermo, não reunindo, 

assim, condições de prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, 

da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.”. 

Consideram-se idosas as pessoas com idade superior a 65 anos e 

deficientes aqueles que possuem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas, conforme prevê o § 2º do referido 

artigo. O § 3º, por sua vez, considera como incapazes de promover o 

próprio sustento as pessoas cuja renda mensal per capita da família seja 

inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, portanto, que para a concessão 

do benefício de amparo social é necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: possuir renda per capita familiar inferior a ¼ o salário 

mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos idosos, a idade de 65 anos e aos 

incapazes a comprovação da incapacidade alegada. No que tange à 

incapacidade do autor, o Sr. Perito Judicial foi objetivo ao concluir que: 

“com base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que o periciando 

apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta 
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limitação para a vida independente” (pág. 3 - Id. 12846185). Em discussão 

afirmou que: “Periciando com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, 

estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos. Apresenta 

patologia mental estabilizada clinicamente, mas que o incapacita para a 

sua atividade laborativa habitual, pelo risco de acidentes, visto exerce - la 

em altura e com o auxílio de materiais perfuro-cortantes. Pelo quadro 

clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual 

que lhe permite ser reabilitado.” (pág. 3 - Id. 12846185 - destaquei) Em 

resposta aos quesitos, afirmou que as lesões/sequelas sofridas pelo 

autor o impedem de desempenhar suas atividades laborais diárias, tendo 

sofrido redução de sua capacidade (pág. 4 - Id. 12846185). Disse, ainda, 

que a incapacidade é permanente e perdura desde aos dezesseis anos 

de idade e quando questionado sobre o prazo estimado para recuperação 

laborativa, afirmou ser por “tempo indeterminado” (pág. 6 - Id. 12846185). 

No mesmo sentido, constatou-se, no estudo social, que o autor não possui 

os movimentos do braço e perna esquerdos, tem dificuldades para 

movimentar a mão direita e para andar e necessita do auxílio da mãe nos 

cuidados de saúde e higiene. Nesse passo, pode-se concluir que a 

autora, de fato, está impedida de trabalhar, tendo em vista a 

vulnerabilidade em que se encontra, situação que, indubitavelmente, o 

impede de participar efetivamente na sociedade com as demais pessoas, 

sobretudo no sustento familiar, devido ao impedimento de natureza não 

apenas física, mas intelectual e socioeconômico constatado na perícia 

médica e no estudo social. Desse modo, resta verificar se a sua condição 

econômica permite a concessão do benefício assistencial pleiteado, 

cabendo salientar que, segundo o laudo social, o autor vive com a mãe, 

esposa e o irmão menor e a única renda fixa da família é o benefício 

assistencial recebido por sua genitora. Concluiu, pois, a Assistente Social, 

que “o requerente passa por dificuldades socioeconômicas sem 

condições financeiras para arcar com as despesas de saúde e 

alimentação.” (pág. 4 - Id. 14518591) Nenhuma é a dúvida, como se vê, de 

que o autor não possui condições financeiras de manter-se dignamente e, 

por isso, necessita de assistência social. Isso porque, de acordo como 

inciso V, do art. 203, da Constituição Federal, "a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei." Nota-se, pois, que a 

própria Lei Maior garante assistência social aos impossibilitados de prover 

o próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, como no caso da 

autora. Nesse sentido a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO IDOSO. FALECIMENTO 

DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DEFERIDO. TERMOS 

INICIAL E FINAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

DESPESAS PROCESSUAIS. (...) 3. O benefício de prestação continuada é 

devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 4. A família com 

renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não é 

capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou 

portador de deficiência física (§ 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993). Contudo, 

o legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de 

miserabilidade. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 5. O Plenário do 

STF, no julgamento da Reclamação nº 4.374/PE, sinalizou compreensão no 

sentido de que o critério de renda per capita de ¼ (um quarto) do salário 

mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser 

aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso analisado. 6. 

Requisito etário atendido na data do requerimento administrativo. 7. 

Situação de vulnerabilidade social constatada por laudo socioeconômico 

judicial. (...)” (TRF1 - ACMG 0000529-38.2007.4.01.3806 – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal Rodrigo 

Rigamonte Fonseca, e-DJF1 de 15.9.2017) “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 20 DA LEI Nº 

8.742/93 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. 1. O benefício de prestação continuada é uma garantia 

constitucional, de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da 

Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que 

consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de 

deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida pelo núcleo familiar. 2. 

Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 

20 da Lei n. 8.742/93, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu 

o benefício de amparo assistencial pleiteado e sem o qual o grupo familiar 

não pode auferir uma vida com o mínimo de dignidade. 3. Juros e correção 

monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4. 

Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

providas para fixar o pagamento dos juros e da correção monetária 

conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (TRF1 – 

ACAM 0025494-85.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal 

Gilda Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 31.8.2016) Assim, levando-se em 

conta a comprovação de que a autora preenche os requisitos exigidos à 

concessão do benefício pleiteado, garantido pela própria Constituição 

Federal, por ser portador de enfermidade que o torna inválido para o 

trabalho e por ter sido considerada a família miserável na forma da lei, faz 

ele jus ao acolhimento do pedido, cumprindo salientar que os benefícios 

previdenciários podem ser revistos a qualquer momento, de modo que, 

uma vez constatada melhora ou a cessação da incapacidade laboral, 

poderá o réu cessar o seu pagamento observando as regras legais. 

Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre as 

matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso 

especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que 

torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição do autor de pessoa humilde, enferma e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de 

urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. 

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição 

Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao 

idoso/deficiente (LOAS), no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir 

de 25.4.2012, já observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 

do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Leevy Grams, portador do CPF n. 015.844.341-12; 2. 

Filiação: Marta Grams Zanato; 3. Benefício Concedido: LOAS – Benefício 

Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 25.4.2012 (5 anos anteriores à 

propositura da ação); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias 

da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 
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– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006858-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE IRENO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ROQUE IRENO DA SILVA MOURA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou “fratura do ombro direito e joelho 

esquerdo” e o impediu de trabalhar no período de 6.8.2011 a 16.10.2012, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que após a consolidação das lesões o INSS 

lhe deu alta, deixando de considerar a redução/limitação de sua 

capacidade laboral, já que não mais reúne condições de desenvolver suas 

atividades habituais como antes. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença 

(16.10.2012), além das 12 parcelas vincendas. Instrui a inicial com 

diversos documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, 

alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício. Realizou-se perícia médica, tendo insistido na 

premissa que existe nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, 

requerendo, caso não se conclua pela consolidação da enfermidade, seja 

restabelecido o auxílio-doença. O réu nada falou. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, 

cabe assinalar que a concessão do benefício de auxílio-acidente, de 

acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, 

ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” 

(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida em 

decorrência do trabalho. Desse modo, para que obreiro faça jus ao 

benefício ele deve comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer 

natureza; 2 – a lesão em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da 

lesão e a consequente redução da capacidade laborativa. Quanto ao 

acidente e à alegada redução da capacidade laborativa do autor, impende 

destacar que os documentos contidos nos autos comprovam ter ele 

sofrido acidente automobilístico em 8.11.2014. Todavia constata-se que o 

auxílio-doença por ele percebido é anterior ao evento danoso, pois se 

refere ao período de 6.8.2011 a 16.10.2012, conforme extrato do CNIS pg. 

75. Também se verifica que à época do acidente o autor não esteve 

amparado pela Previdência Social, pois o seu último vínculo antes disso 

encerrou em 15.10.2014, tendo retomado em 24.3.2015, mediante contrato 

empregatício, não havendo nos autos qualquer comprovação de que ele 

tenha permanecido afastado de suas atividades por motivo de 

enfermidade nesse período. Não bastasse isso, o laudo pericial contido 

nos autos foi conclusivo no sentido de que as sequelas do acidente não 

estão consolidadas, segundo se infere das palavras do Sr. Perito, a baixo 

transcritas: “Periciando com o diagnóstico de sequela de luxação 

acromioclavicular decorrente de acidente de transito ocorrido em 

novembro de 2014, tratado de forma conservadora – tipoia canadense, 

conforme prontuário médico do Pronto Socorro de Várzea Grande, 

estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico -pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa, estando 

estável sua patologia. Apresenta lesão no joelho esquerdo (lesão do 

ligamento cruzado anterior e do menisco medial), com perda funcional, 

sem acompanhamento médico, não sendo possível estabelecer nexo 

causal com o acidente de transito sofrido em novembro de 2014, pois 

conforme a avaliação ortopédica – fl. 57 não há a descrição do 

acometimento do joelho esquerdo.” (sic – pg. 82) Em resposta aos 

quesitos, o Perito Judicial afirmou que o paciente apresenta limitação 

funcional do joelho esquerdo; que está com a capacidade reduzida, não 

consolidada, porém não está impedido de exercer a mesma atividade, 

tendo dito, ainda, que existe a possibilidade de tratamento cirúrgico, com 

prazo de 120 dias para recuperação/consolidação. (sic – pgs. 83-84) Com 

base nessas informações, facilmente se vê que o autor não faz jus ao 

auxílio-acidente, pois embora tenha sofrido acidente de qualquer natureza 

quando ainda ostentava a qualidade de segurado (art. 15, da Lei n. 

8.213/91)[1], as lesões por ele sofridas não estão consolidadas, o que 

impede afirmar, extreme de dúvida, que houve redução de sua capacidade 

laborativa, diante da possibilidade de recuperação através de tratamento 

cirúrgico. Oportuno transcrever alguns julgados que claramente 

descrevem que o auxílio-acidente é devido ou não “após a consolidação 

das lesões”, conforme se vê a seguir: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO 

DO PRETENDIDO — ADMISSIBILIDADE. ACIDENTE DO TRABALHO — 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — AUXÍLIO-ACIDENTE — 

CABIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO 

DE 1991. Consolidadas as lesões e constatada a redução da capacidade 

laborativa, o benefício devido é o de auxílio-acidente, nos termos do artigo 

86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Nas questões 

previdenciárias, “é possível a flexibilização da análise da petição inicial. 

Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de 

benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor 

preencha os requisitos legais do benefício deferido”. (STJ, Segunda 

Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014). 

Recurso provido.” (TJMT - Ap 5156/2016 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.3.2017, p. DJE 

3.4.2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO PERICIAL – 

MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - PROFISSÃO 

FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não será concedido o 

auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas 

que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 

1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e 

compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em 

razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) De igual modo, não há se 

falar em concessão do auxílio-doença, pois, de acordo com o laudo 

pericial, o autor está apto a exercer as funções habituais que sempre 

exerceu, o que se confirma no extrato do CNIS (fl. 75), pois após o 

acidente ele continuou laborando até julho de 2015. Outrossim, não 

constando nos autos qualquer prova de que a cessação e/ou renovação 

de vínculo empregatício tenha decorrido de incapacidade laborativa. 

Assim, não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao 

benefício de auxílio-acidente ou de auxílio-doença, não há se falar em 

acolhimento do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial de concessão de auxílio-acidente, por não restar 

configurada a redução da capacidade laboral do autor, declarando extinto 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 
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valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Art. 15. Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração;
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Autos 1008283-16.2017.8.11.0002 Visto. CARLINO DE CAMPOS NETO, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, GISELE APARECIDA DE BARROS, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE, ADEMAR FREITAS FILHO e ROGÉRIO 

FRANÇA MARTINS, todos devidamente qualificados, ingressaram com 

Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, Senhor Benedito Francisco Curvo, também 

qualificado nos autos, com o objetivo de anular todo o procedimento 

legislativo que aprovou o Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 

25.10.2017, os artigos 73, 74 e 75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, modificando a base de 

cálculo da gratificação natalina desses servidores, passando a ser sobre 

o subsídio e não mais sobre a remuneração, ao argumento de que o 

projeto em questão teve seu trâmite e aprovação em total desrespeito às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Pediu-se, em 

síntese, a concessão da segurança em sede de liminar para suspender 

todo o procedimento legislativo que culminou na aprovação do Projeto de 

Lei n. 131/17, e pede-se, no mérito, seja declarada a nulidade de todo o 

procedimento com determinação ao Chefe do Poder Executivo de se 

abster da prática de qualquer ato com fundamento na referida lei. 

Juntam-se inúmeros documentos. O pedido liminar foi indeferido por não 

contar com o requisito do fumus boni iuris. Houve pedido de 

reconsideração e manutenção da decisão denegatória da ordem. A 

autoridade impetrada prestou informações. O parecer ministerial é pela 

denegação do mandado de segurança, sob o fundamento de houve perda 

superveniente do objeto, uma vez que o Projeto de Lei n. 131/17, cujo 

procedimento se pretendia declarar nulo, foi convertido na Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017, promulgada em 26 de outubro de 

2017. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto 

na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Cabe examinar, 

primeiramente, em sede de matéria preliminar, a alegação ministerial de que 

houve no caso em apreço a perda superveniente do objeto com a 

conversão do Projeto de Lei 131/2017 na Lei Complementar Municipal 

4.300/2017. Conforme se colhe do relatório e se extrai dos autos, o que se 

busca por meio da demanda eleita, ao argumento de desobediência às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, é a 

declaração de nulidade de todo o procedimento legislativo que aprovou o 

Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 25.10.2017, os artigos 73, 74 e 

75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Várzea Grande, modificando a base de cálculo da gratificação natalina 

desses servidores, passando a ser sobre o subsídio e não mais sobre a 

remuneração. Como bem observou o ilustre Promotor de Justiça em seu 

parecer, o aludido projeto de lei, cujo procedimento se almeja a nulidade 

pela via mandamental, fora convertido na Lei Complementar n. 4.300/2017. 

Todavia, é de se observar que a referida lei complementar só foi publicada 

e, assim, entrou em vigor, em 9 de novembro de 2017, conforme se infere 

da cópia do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso, anexada aos autos, de modo que, ao tempo da impetração do 

mandado de segurança, fato ocorrido em 31 de outubro de 2017, ainda 

era possível obter, em tese, a segurança pleiteada, no intuito de anular ou 

declarar nulo o procedimento legislativo do Projeto de Lei 131/2017 com 

base nos vícios supostamente ocorridos durante o seu trâmite. Tem-se 

que a jurisprudência reunida pelo zeloso representante do parquet não se 

revela adequada para o caso em tela, pois pressupõe a hipótese de 

impetração do mandado de segurança após a conversão do projeto de lei 

em lei, conforme se confere textualmente nos julgados reproduzidos na 

manifestação ministerial, situação que, como se viu, não aconteceu no 

presente caso, daí não se falar em utilização do writ como sucedâneo da 

ação direta de inconstitucionalidade ou em perda do objeto. Com efeito, 

rejeito a pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito 

formulada na peça ministerial. Quanto ao mérito, nada se deve alterar na 

decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão da segurança por 

ausência da fundamentação relevante. Conforme salientado quando da 

apreciação do pedido liminar, cumpre assinalar, primeiramente, quão 

estreita e mínima deve ser a interferência do Poder Judiciário nos atos 

praticados pelo Poder Legislativo, notadamente depois das mais recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, valendo lembrar, 

pois, que a ação em apreço deve ser analisada com redobrado esmero e 

fiel ao entendimento de que “Cabe o mandado de segurança quando 

houver vício de tramitação do processo legislativo (STF-Pleno, MS 20.257, 

Min. Decio Miranda, j. 8.10.80, DJU 27.2.81; RJTJESP 64/119)”[1][1], 

impondo-se sejam considerados atos interna corporis e, insuscetíveis, em 

tese, portanto, de controle pelo Poder Judiciário, por exemplo, “as fases 

de tramitação dos processos legislativos” (RSTJ 105/78 – 1ª Turma – RMS 

7.662) ou a interpretação do Regimento Interno da Câmara que não 

contrariar regra constitucional (RTJ 169/181 – Pleno – MS 22.503). 

Tem-se, assim, que compete ao Judiciário no caso em questão o exame 

acerca do cometimento de alguma ilegalidade por parte da autoridade 

impetrada, que não só ofenda o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande, mas que viole também ou exclusivamente a Lei Orgânica 

do Município ou a Constituição Federal. Vale, então, reiterar o sustentado 

anteriormente de que o primeiro e principal ponto a ser examinado nesse 

âmbito é o da alegada violação ao art. 217, § 3º, do Regimento Interno da 

Casa Legislativa de Várzea Grande, que trata sobre o quórum de votação 

para derrubar a “redação final” de qualquer proposição encaminhada à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. 

Segundo os impetrantes, “quando houver parecer da CCJR pela 

inconstitucionalidade e ilegalidade de um projeto de lei a votação referente 

a aprovação do parecer é de quórum será qualificado de 2/3” (sic – p. 10 

da peça primeira), o que não teria sido observado no caso dos autos, uma 

vez que houve apenas 12 (doze) votos favoráveis ao parecer e 8 (oito) 

votos contrários, num total de 21 (vinte e um) Vereadores. De fato, dispõe 

o art. 217, § 3º que “A nova redação final considerar-se-á aprovada se 

contra ela não votarem 2/3 (dois terços) dos Vereadores.” (sublinhei). 

Verifica-se, no entanto, que o referido dispositivo só deve ser aplicado 

depois de ultimada a fase de votação e apenas no caso de envio à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para redação final por 

causa de aprovação de substitutivo, emenda ou subemenda, como deixam 

claro os artigos 216 a 218 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande. Acontece que se extrai dos autos ser outra a situação 

em que se deu a votação ora questionada, pois outra era a fase do 

procedimento legislativo. Como argumentado na primeira ocasião, 

observa-se que o Projeto de Lei n. 131/17 havia passado pela citada CCJR 

e dali fora encaminhado a Plenário, com parecer da comissão pela 

ilegalidade e inconstitucionalidade, para ser discutido e votado, 

procedendo-se: a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se 

rejeitado o parecer; b) à proclamação da rejeição do projeto e ao 

arquivamento do processo, se aprovado o parecer, como se infere do art. 

188, § 1º, do RI. Com efeito, não há falar em votação de redação final, mas 

em votação do parecer da CCJR acerca do Projeto de Lei 131/2017, que, 

de acordo com o que consta dos autos e da própria narrativa visualizada 

na petição inicial, tem o propósito de alterar os artigos 73, 74 e 75 da Lei 

1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande) 

e que, portanto, necessita, para sua aprovação, do voto favorável da 

maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 209, III, do RI, 

o mesmo devendo ocorrer, por óbvio, na votação do parecer da CCJR, 
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pena de se valorizar mais o parecer que a própria proposição. É evidente, 

portanto, o motivo do tratamento distinto dado pelo legislador ao quórum de 

votação da redação final de uma proposição enviada à CCJR – hipótese 

não vislumbrada nos autos –, na medida em que ali se estará, conforme já 

se viu mais acima, diante da aprovação de um substitutivo, emenda ou 

subemenda de determinada proposição votada e aprovada anteriormente, 

prevalecendo, no mais, o quórum estabelecido nos artigos 208, 209 e 

2010 do RI, que levam em conta, como critério de distinção, a importância 

da matéria e não a fase legislativa. Desse modo, não havendo 

questionamento a respeito da observância do quórum de maioria absoluta 

exigido para o caso em tela e verificando-se ter sido de 12 x 8 o placar de 

votos contrários ao parecer da CCJR, rejeitando-o, pois, é de se concluir 

que a autoridade impetrada agiu em obediência ao que prescreve o art. 

188, § 1º, a, do RI, ao ordenar o prosseguimento da tramitação do 

processo. Não sendo o caso de quórum qualificado com 2/3 dos votos 

dos Vereadores, como se viu até aqui, não cabe falar, também, em 

violação ao art. 212, II, do RI, que exige votação nominal nessa hipótese, 

ou aos artigos 18 e 208, III, do mesmo regimento, por versarem, ambos, 

sobre o quórum qualificado de 2/3, não aplicável no quadro ora 

examinado. Outro ponto a merecer detalhada apreciação diz respeito à 

alegação de desobediência imposta ao Regimento Interno no tocante ao 

pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos Santos Oliveira. 

Assinalou-se e convém repetir que revendo atentamente o vídeo 

apresentado com a peça primeira, verifica-se, realmente, que, depois de 

votado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deu-se 

início à discussão acerca do Projeto de Lei 131/2017, ocasião em que o 

primeiro Vereador a falar na Tribuna, Ivan dos Santos Oliveira, já no final 

de sua manifestação, pediu vista do processo relativo ao PL 131/2017 em 

questão, sem que houvesse por parte da Presidência da Mesa ou de 

qualquer dos Vereadores presentes, qualquer comentário a respeito, 

prosseguindo-se a discussão em torno do PL, com as manifestações 

subsequentes dos Vereadores Carlos Garcia, Ademar Freitas Filho, Miguel 

Angel Claro Paz e Rogério França Martins, que então levanta o 

questionamento sobre o pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos 

Santos Oliveira. Mais uma vez o pedido é ignorado e a discussão sobre o 

PL prossegue com a manifestação na Tribuna do Vereador Ícaro Gibran 

Revelles de Andrade, no meio da qual o vídeo sobre a sessão parlamentar 

é encerrado sem que se possa saber o desfecho da discussão e da 

votação, não se podendo concluir se houve efetivo indeferimento do 

pedido de vista. Sobre o tema, consta do RI juntado com a petição inicial e 

da Resolução 05/2017 que, nos termos do art. 186, caput, do RI (a primeira 

cópia juntada menciona art. 189), “O Vereador poderá requerer vista do 

processo relativo a qualquer proposição”, verificando-se no parágrafo 

único do dispositivo que “O requerimento de vista deve ser oral e escrito à 

Presidência, que obrigatoriamente deverá deferi-lo uma vez cumpridos os 

requisitos do parágrafo único, não podendo o seu prazo exceder o 

período de tempo correspondente ao intervalo entre uma sessão ordinária 

e outra.” (destaquei). Apesar de um aparente erro material visualizado na 

resolução citada, que se refere aos requisitos do “parágrafo único” 

quando parece querer se referir ao art. 1º do art. 186 (189?) do RI, onde 

se verificam requisitos para o deferimento do pedido de vista, é possível 

concluir que o Presidente da Mesa Diretora, ora impetrado, deverá deferir 

obrigatoriamente o requerimento de vista “uma vez cumpridos os 

requisitos de I – ser apresentado durante a discussão cujo adiamento se 

requer, quando se tratar de adiamento de discussão, II – prefixar o prazo 

do adiamento ou vista, que não poderá exceder 05 (cinco) dias, nem 

ultrapassar a sessão legislativa em curso, e III – não estar a proposição 

em regime de urgência”. Conclui-se, portanto, que, feitas tais 

considerações, não se infere do material probatório, em especial do vídeo 

anexado aos autos, se houve efetivo indeferimento do pedido de vista ou 

mero atropelo dessa análise por conta da tumultuada sessão. Além do 

mais, o próprio Vereador que formula o requerimento de vista deixa a 

Tribuna sem qualquer resposta ao seu pedido e a ela não retorna para 

reiterar sua pretensão em momento algum, como se dela houvesse 

naturalmente desistido, não se evidenciando, pois, um pleito indeferido. 

Some-se a isso a verificação de que o requerimento de vista deve ser 

“oral e escrito” (destaquei), não se constatando nos documentos juntados 

que tal exigência tenha sido suprida, o mesmo se podendo afirmar em 

relação ao primeiro pedido de vista formulado na mesma sessão e 

apontado pelos impetrantes a título de comparação. No mais, não se pode 

conceber que meras irregularidades, sem qualquer apontamento de 

prejuízo à causa dos impetrantes, como a inobservância da disponibilidade 

da ata da sessão anterior aos Vereadores e da ordem cronológica do 

expediente da Câmara Legislativa Municipal, possam justificar a 

impetração de mandado de segurança para suspender e anular 

procedimento de votação de determinado projeto de lei. Diante do exposto, 

julgo integralmente improcedente o pedido formulado no presente Mandado 

de Segurança, a fim de denegar a segurança, declarando, por sentença, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autoridade impetrada nas 

custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da natureza 

da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de 

estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de 

outubro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito
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Autos 1008283-16.2017.8.11.0002 Visto. CARLINO DE CAMPOS NETO, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, GISELE APARECIDA DE BARROS, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE, ADEMAR FREITAS FILHO e ROGÉRIO 

FRANÇA MARTINS, todos devidamente qualificados, ingressaram com 

Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, Senhor Benedito Francisco Curvo, também 

qualificado nos autos, com o objetivo de anular todo o procedimento 

legislativo que aprovou o Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 

25.10.2017, os artigos 73, 74 e 75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, modificando a base de 

cálculo da gratificação natalina desses servidores, passando a ser sobre 

o subsídio e não mais sobre a remuneração, ao argumento de que o 

projeto em questão teve seu trâmite e aprovação em total desrespeito às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Pediu-se, em 

síntese, a concessão da segurança em sede de liminar para suspender 

todo o procedimento legislativo que culminou na aprovação do Projeto de 

Lei n. 131/17, e pede-se, no mérito, seja declarada a nulidade de todo o 

procedimento com determinação ao Chefe do Poder Executivo de se 

abster da prática de qualquer ato com fundamento na referida lei. 

Juntam-se inúmeros documentos. O pedido liminar foi indeferido por não 

contar com o requisito do fumus boni iuris. Houve pedido de 

reconsideração e manutenção da decisão denegatória da ordem. A 

autoridade impetrada prestou informações. O parecer ministerial é pela 

denegação do mandado de segurança, sob o fundamento de houve perda 

superveniente do objeto, uma vez que o Projeto de Lei n. 131/17, cujo 

procedimento se pretendia declarar nulo, foi convertido na Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017, promulgada em 26 de outubro de 

2017. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto 

na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Cabe examinar, 

primeiramente, em sede de matéria preliminar, a alegação ministerial de que 

houve no caso em apreço a perda superveniente do objeto com a 

conversão do Projeto de Lei 131/2017 na Lei Complementar Municipal 

4.300/2017. Conforme se colhe do relatório e se extrai dos autos, o que se 

busca por meio da demanda eleita, ao argumento de desobediência às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, é a 

declaração de nulidade de todo o procedimento legislativo que aprovou o 

Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 25.10.2017, os artigos 73, 74 e 

75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Várzea Grande, modificando a base de cálculo da gratificação natalina 

desses servidores, passando a ser sobre o subsídio e não mais sobre a 
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remuneração. Como bem observou o ilustre Promotor de Justiça em seu 

parecer, o aludido projeto de lei, cujo procedimento se almeja a nulidade 

pela via mandamental, fora convertido na Lei Complementar n. 4.300/2017. 

Todavia, é de se observar que a referida lei complementar só foi publicada 

e, assim, entrou em vigor, em 9 de novembro de 2017, conforme se infere 

da cópia do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso, anexada aos autos, de modo que, ao tempo da impetração do 

mandado de segurança, fato ocorrido em 31 de outubro de 2017, ainda 

era possível obter, em tese, a segurança pleiteada, no intuito de anular ou 

declarar nulo o procedimento legislativo do Projeto de Lei 131/2017 com 

base nos vícios supostamente ocorridos durante o seu trâmite. Tem-se 

que a jurisprudência reunida pelo zeloso representante do parquet não se 

revela adequada para o caso em tela, pois pressupõe a hipótese de 

impetração do mandado de segurança após a conversão do projeto de lei 

em lei, conforme se confere textualmente nos julgados reproduzidos na 

manifestação ministerial, situação que, como se viu, não aconteceu no 

presente caso, daí não se falar em utilização do writ como sucedâneo da 

ação direta de inconstitucionalidade ou em perda do objeto. Com efeito, 

rejeito a pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito 

formulada na peça ministerial. Quanto ao mérito, nada se deve alterar na 

decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão da segurança por 

ausência da fundamentação relevante. Conforme salientado quando da 

apreciação do pedido liminar, cumpre assinalar, primeiramente, quão 

estreita e mínima deve ser a interferência do Poder Judiciário nos atos 

praticados pelo Poder Legislativo, notadamente depois das mais recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, valendo lembrar, 

pois, que a ação em apreço deve ser analisada com redobrado esmero e 

fiel ao entendimento de que “Cabe o mandado de segurança quando 

houver vício de tramitação do processo legislativo (STF-Pleno, MS 20.257, 

Min. Decio Miranda, j. 8.10.80, DJU 27.2.81; RJTJESP 64/119)”[1][1], 

impondo-se sejam considerados atos interna corporis e, insuscetíveis, em 

tese, portanto, de controle pelo Poder Judiciário, por exemplo, “as fases 

de tramitação dos processos legislativos” (RSTJ 105/78 – 1ª Turma – RMS 

7.662) ou a interpretação do Regimento Interno da Câmara que não 

contrariar regra constitucional (RTJ 169/181 – Pleno – MS 22.503). 

Tem-se, assim, que compete ao Judiciário no caso em questão o exame 

acerca do cometimento de alguma ilegalidade por parte da autoridade 

impetrada, que não só ofenda o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande, mas que viole também ou exclusivamente a Lei Orgânica 

do Município ou a Constituição Federal. Vale, então, reiterar o sustentado 

anteriormente de que o primeiro e principal ponto a ser examinado nesse 

âmbito é o da alegada violação ao art. 217, § 3º, do Regimento Interno da 

Casa Legislativa de Várzea Grande, que trata sobre o quórum de votação 

para derrubar a “redação final” de qualquer proposição encaminhada à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. 

Segundo os impetrantes, “quando houver parecer da CCJR pela 

inconstitucionalidade e ilegalidade de um projeto de lei a votação referente 

a aprovação do parecer é de quórum será qualificado de 2/3” (sic – p. 10 

da peça primeira), o que não teria sido observado no caso dos autos, uma 

vez que houve apenas 12 (doze) votos favoráveis ao parecer e 8 (oito) 

votos contrários, num total de 21 (vinte e um) Vereadores. De fato, dispõe 

o art. 217, § 3º que “A nova redação final considerar-se-á aprovada se 

contra ela não votarem 2/3 (dois terços) dos Vereadores.” (sublinhei). 

Verifica-se, no entanto, que o referido dispositivo só deve ser aplicado 

depois de ultimada a fase de votação e apenas no caso de envio à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para redação final por 

causa de aprovação de substitutivo, emenda ou subemenda, como deixam 

claro os artigos 216 a 218 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande. Acontece que se extrai dos autos ser outra a situação 

em que se deu a votação ora questionada, pois outra era a fase do 

procedimento legislativo. Como argumentado na primeira ocasião, 

observa-se que o Projeto de Lei n. 131/17 havia passado pela citada CCJR 

e dali fora encaminhado a Plenário, com parecer da comissão pela 

ilegalidade e inconstitucionalidade, para ser discutido e votado, 

procedendo-se: a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se 

rejeitado o parecer; b) à proclamação da rejeição do projeto e ao 

arquivamento do processo, se aprovado o parecer, como se infere do art. 

188, § 1º, do RI. Com efeito, não há falar em votação de redação final, mas 

em votação do parecer da CCJR acerca do Projeto de Lei 131/2017, que, 

de acordo com o que consta dos autos e da própria narrativa visualizada 

na petição inicial, tem o propósito de alterar os artigos 73, 74 e 75 da Lei 

1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande) 

e que, portanto, necessita, para sua aprovação, do voto favorável da 

maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 209, III, do RI, 

o mesmo devendo ocorrer, por óbvio, na votação do parecer da CCJR, 

pena de se valorizar mais o parecer que a própria proposição. É evidente, 

portanto, o motivo do tratamento distinto dado pelo legislador ao quórum de 

votação da redação final de uma proposição enviada à CCJR – hipótese 

não vislumbrada nos autos –, na medida em que ali se estará, conforme já 

se viu mais acima, diante da aprovação de um substitutivo, emenda ou 

subemenda de determinada proposição votada e aprovada anteriormente, 

prevalecendo, no mais, o quórum estabelecido nos artigos 208, 209 e 

2010 do RI, que levam em conta, como critério de distinção, a importância 

da matéria e não a fase legislativa. Desse modo, não havendo 

questionamento a respeito da observância do quórum de maioria absoluta 

exigido para o caso em tela e verificando-se ter sido de 12 x 8 o placar de 

votos contrários ao parecer da CCJR, rejeitando-o, pois, é de se concluir 

que a autoridade impetrada agiu em obediência ao que prescreve o art. 

188, § 1º, a, do RI, ao ordenar o prosseguimento da tramitação do 

processo. Não sendo o caso de quórum qualificado com 2/3 dos votos 

dos Vereadores, como se viu até aqui, não cabe falar, também, em 

violação ao art. 212, II, do RI, que exige votação nominal nessa hipótese, 

ou aos artigos 18 e 208, III, do mesmo regimento, por versarem, ambos, 

sobre o quórum qualificado de 2/3, não aplicável no quadro ora 

examinado. Outro ponto a merecer detalhada apreciação diz respeito à 

alegação de desobediência imposta ao Regimento Interno no tocante ao 

pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos Santos Oliveira. 

Assinalou-se e convém repetir que revendo atentamente o vídeo 

apresentado com a peça primeira, verifica-se, realmente, que, depois de 

votado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deu-se 

início à discussão acerca do Projeto de Lei 131/2017, ocasião em que o 

primeiro Vereador a falar na Tribuna, Ivan dos Santos Oliveira, já no final 

de sua manifestação, pediu vista do processo relativo ao PL 131/2017 em 

questão, sem que houvesse por parte da Presidência da Mesa ou de 

qualquer dos Vereadores presentes, qualquer comentário a respeito, 

prosseguindo-se a discussão em torno do PL, com as manifestações 

subsequentes dos Vereadores Carlos Garcia, Ademar Freitas Filho, Miguel 

Angel Claro Paz e Rogério França Martins, que então levanta o 

questionamento sobre o pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos 

Santos Oliveira. Mais uma vez o pedido é ignorado e a discussão sobre o 

PL prossegue com a manifestação na Tribuna do Vereador Ícaro Gibran 

Revelles de Andrade, no meio da qual o vídeo sobre a sessão parlamentar 

é encerrado sem que se possa saber o desfecho da discussão e da 

votação, não se podendo concluir se houve efetivo indeferimento do 

pedido de vista. Sobre o tema, consta do RI juntado com a petição inicial e 

da Resolução 05/2017 que, nos termos do art. 186, caput, do RI (a primeira 

cópia juntada menciona art. 189), “O Vereador poderá requerer vista do 

processo relativo a qualquer proposição”, verificando-se no parágrafo 

único do dispositivo que “O requerimento de vista deve ser oral e escrito à 

Presidência, que obrigatoriamente deverá deferi-lo uma vez cumpridos os 

requisitos do parágrafo único, não podendo o seu prazo exceder o 

período de tempo correspondente ao intervalo entre uma sessão ordinária 

e outra.” (destaquei). Apesar de um aparente erro material visualizado na 

resolução citada, que se refere aos requisitos do “parágrafo único” 

quando parece querer se referir ao art. 1º do art. 186 (189?) do RI, onde 

se verificam requisitos para o deferimento do pedido de vista, é possível 

concluir que o Presidente da Mesa Diretora, ora impetrado, deverá deferir 

obrigatoriamente o requerimento de vista “uma vez cumpridos os 

requisitos de I – ser apresentado durante a discussão cujo adiamento se 

requer, quando se tratar de adiamento de discussão, II – prefixar o prazo 

do adiamento ou vista, que não poderá exceder 05 (cinco) dias, nem 

ultrapassar a sessão legislativa em curso, e III – não estar a proposição 

em regime de urgência”. Conclui-se, portanto, que, feitas tais 

considerações, não se infere do material probatório, em especial do vídeo 

anexado aos autos, se houve efetivo indeferimento do pedido de vista ou 

mero atropelo dessa análise por conta da tumultuada sessão. Além do 

mais, o próprio Vereador que formula o requerimento de vista deixa a 

Tribuna sem qualquer resposta ao seu pedido e a ela não retorna para 

reiterar sua pretensão em momento algum, como se dela houvesse 

naturalmente desistido, não se evidenciando, pois, um pleito indeferido. 

Some-se a isso a verificação de que o requerimento de vista deve ser 

“oral e escrito” (destaquei), não se constatando nos documentos juntados 

que tal exigência tenha sido suprida, o mesmo se podendo afirmar em 

relação ao primeiro pedido de vista formulado na mesma sessão e 
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apontado pelos impetrantes a título de comparação. No mais, não se pode 

conceber que meras irregularidades, sem qualquer apontamento de 

prejuízo à causa dos impetrantes, como a inobservância da disponibilidade 

da ata da sessão anterior aos Vereadores e da ordem cronológica do 

expediente da Câmara Legislativa Municipal, possam justificar a 

impetração de mandado de segurança para suspender e anular 

procedimento de votação de determinado projeto de lei. Diante do exposto, 

julgo integralmente improcedente o pedido formulado no presente Mandado 

de Segurança, a fim de denegar a segurança, declarando, por sentença, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autoridade impetrada nas 

custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da natureza 

da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de 

estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de 

outubro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008283-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE BARROS (IMPETRANTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLINO DE CAMPOS NETO (IMPETRANTE)

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

ROGERIO FRANCA MARTINS (IMPETRANTE)

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (IMPETRANTE)

ADEMAR FREITAS FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO CURVO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos 1008283-16.2017.8.11.0002 Visto. CARLINO DE CAMPOS NETO, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, GISELE APARECIDA DE BARROS, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE, ADEMAR FREITAS FILHO e ROGÉRIO 

FRANÇA MARTINS, todos devidamente qualificados, ingressaram com 

Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, Senhor Benedito Francisco Curvo, também 

qualificado nos autos, com o objetivo de anular todo o procedimento 

legislativo que aprovou o Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 

25.10.2017, os artigos 73, 74 e 75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, modificando a base de 

cálculo da gratificação natalina desses servidores, passando a ser sobre 

o subsídio e não mais sobre a remuneração, ao argumento de que o 

projeto em questão teve seu trâmite e aprovação em total desrespeito às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Pediu-se, em 

síntese, a concessão da segurança em sede de liminar para suspender 

todo o procedimento legislativo que culminou na aprovação do Projeto de 

Lei n. 131/17, e pede-se, no mérito, seja declarada a nulidade de todo o 

procedimento com determinação ao Chefe do Poder Executivo de se 

abster da prática de qualquer ato com fundamento na referida lei. 

Juntam-se inúmeros documentos. O pedido liminar foi indeferido por não 

contar com o requisito do fumus boni iuris. Houve pedido de 

reconsideração e manutenção da decisão denegatória da ordem. A 

autoridade impetrada prestou informações. O parecer ministerial é pela 

denegação do mandado de segurança, sob o fundamento de houve perda 

superveniente do objeto, uma vez que o Projeto de Lei n. 131/17, cujo 

procedimento se pretendia declarar nulo, foi convertido na Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017, promulgada em 26 de outubro de 

2017. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto 

na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Cabe examinar, 

primeiramente, em sede de matéria preliminar, a alegação ministerial de que 

houve no caso em apreço a perda superveniente do objeto com a 

conversão do Projeto de Lei 131/2017 na Lei Complementar Municipal 

4.300/2017. Conforme se colhe do relatório e se extrai dos autos, o que se 

busca por meio da demanda eleita, ao argumento de desobediência às 

normas e aos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal e na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, é a 

declaração de nulidade de todo o procedimento legislativo que aprovou o 

Projeto de Lei n. 131/17, o qual alterou, em 25.10.2017, os artigos 73, 74 e 

75 da Lei 1.164/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Várzea Grande, modificando a base de cálculo da gratificação natalina 

desses servidores, passando a ser sobre o subsídio e não mais sobre a 

remuneração. Como bem observou o ilustre Promotor de Justiça em seu 

parecer, o aludido projeto de lei, cujo procedimento se almeja a nulidade 

pela via mandamental, fora convertido na Lei Complementar n. 4.300/2017. 

Todavia, é de se observar que a referida lei complementar só foi publicada 

e, assim, entrou em vigor, em 9 de novembro de 2017, conforme se infere 

da cópia do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso, anexada aos autos, de modo que, ao tempo da impetração do 

mandado de segurança, fato ocorrido em 31 de outubro de 2017, ainda 

era possível obter, em tese, a segurança pleiteada, no intuito de anular ou 

declarar nulo o procedimento legislativo do Projeto de Lei 131/2017 com 

base nos vícios supostamente ocorridos durante o seu trâmite. Tem-se 

que a jurisprudência reunida pelo zeloso representante do parquet não se 

revela adequada para o caso em tela, pois pressupõe a hipótese de 

impetração do mandado de segurança após a conversão do projeto de lei 

em lei, conforme se confere textualmente nos julgados reproduzidos na 

manifestação ministerial, situação que, como se viu, não aconteceu no 

presente caso, daí não se falar em utilização do writ como sucedâneo da 

ação direta de inconstitucionalidade ou em perda do objeto. Com efeito, 

rejeito a pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito 

formulada na peça ministerial. Quanto ao mérito, nada se deve alterar na 

decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão da segurança por 

ausência da fundamentação relevante. Conforme salientado quando da 

apreciação do pedido liminar, cumpre assinalar, primeiramente, quão 

estreita e mínima deve ser a interferência do Poder Judiciário nos atos 

praticados pelo Poder Legislativo, notadamente depois das mais recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, valendo lembrar, 

pois, que a ação em apreço deve ser analisada com redobrado esmero e 

fiel ao entendimento de que “Cabe o mandado de segurança quando 

houver vício de tramitação do processo legislativo (STF-Pleno, MS 20.257, 

Min. Decio Miranda, j. 8.10.80, DJU 27.2.81; RJTJESP 64/119)”[1][1], 

impondo-se sejam considerados atos interna corporis e, insuscetíveis, em 

tese, portanto, de controle pelo Poder Judiciário, por exemplo, “as fases 

de tramitação dos processos legislativos” (RSTJ 105/78 – 1ª Turma – RMS 

7.662) ou a interpretação do Regimento Interno da Câmara que não 

contrariar regra constitucional (RTJ 169/181 – Pleno – MS 22.503). 

Tem-se, assim, que compete ao Judiciário no caso em questão o exame 

acerca do cometimento de alguma ilegalidade por parte da autoridade 

impetrada, que não só ofenda o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande, mas que viole também ou exclusivamente a Lei Orgânica 

do Município ou a Constituição Federal. Vale, então, reiterar o sustentado 

anteriormente de que o primeiro e principal ponto a ser examinado nesse 

âmbito é o da alegada violação ao art. 217, § 3º, do Regimento Interno da 

Casa Legislativa de Várzea Grande, que trata sobre o quórum de votação 

para derrubar a “redação final” de qualquer proposição encaminhada à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. 

Segundo os impetrantes, “quando houver parecer da CCJR pela 

inconstitucionalidade e ilegalidade de um projeto de lei a votação referente 

a aprovação do parecer é de quórum será qualificado de 2/3” (sic – p. 10 

da peça primeira), o que não teria sido observado no caso dos autos, uma 

vez que houve apenas 12 (doze) votos favoráveis ao parecer e 8 (oito) 

votos contrários, num total de 21 (vinte e um) Vereadores. De fato, dispõe 

o art. 217, § 3º que “A nova redação final considerar-se-á aprovada se 

contra ela não votarem 2/3 (dois terços) dos Vereadores.” (sublinhei). 

Verifica-se, no entanto, que o referido dispositivo só deve ser aplicado 

depois de ultimada a fase de votação e apenas no caso de envio à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para redação final por 

causa de aprovação de substitutivo, emenda ou subemenda, como deixam 

claro os artigos 216 a 218 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande. Acontece que se extrai dos autos ser outra a situação 

em que se deu a votação ora questionada, pois outra era a fase do 

procedimento legislativo. Como argumentado na primeira ocasião, 

observa-se que o Projeto de Lei n. 131/17 havia passado pela citada CCJR 

e dali fora encaminhado a Plenário, com parecer da comissão pela 

ilegalidade e inconstitucionalidade, para ser discutido e votado, 

procedendo-se: a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se 

rejeitado o parecer; b) à proclamação da rejeição do projeto e ao 

arquivamento do processo, se aprovado o parecer, como se infere do art. 

188, § 1º, do RI. Com efeito, não há falar em votação de redação final, mas 

em votação do parecer da CCJR acerca do Projeto de Lei 131/2017, que, 
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de acordo com o que consta dos autos e da própria narrativa visualizada 

na petição inicial, tem o propósito de alterar os artigos 73, 74 e 75 da Lei 

1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande) 

e que, portanto, necessita, para sua aprovação, do voto favorável da 

maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 209, III, do RI, 

o mesmo devendo ocorrer, por óbvio, na votação do parecer da CCJR, 

pena de se valorizar mais o parecer que a própria proposição. É evidente, 

portanto, o motivo do tratamento distinto dado pelo legislador ao quórum de 

votação da redação final de uma proposição enviada à CCJR – hipótese 

não vislumbrada nos autos –, na medida em que ali se estará, conforme já 

se viu mais acima, diante da aprovação de um substitutivo, emenda ou 

subemenda de determinada proposição votada e aprovada anteriormente, 

prevalecendo, no mais, o quórum estabelecido nos artigos 208, 209 e 

2010 do RI, que levam em conta, como critério de distinção, a importância 

da matéria e não a fase legislativa. Desse modo, não havendo 

questionamento a respeito da observância do quórum de maioria absoluta 

exigido para o caso em tela e verificando-se ter sido de 12 x 8 o placar de 

votos contrários ao parecer da CCJR, rejeitando-o, pois, é de se concluir 

que a autoridade impetrada agiu em obediência ao que prescreve o art. 

188, § 1º, a, do RI, ao ordenar o prosseguimento da tramitação do 

processo. Não sendo o caso de quórum qualificado com 2/3 dos votos 

dos Vereadores, como se viu até aqui, não cabe falar, também, em 

violação ao art. 212, II, do RI, que exige votação nominal nessa hipótese, 

ou aos artigos 18 e 208, III, do mesmo regimento, por versarem, ambos, 

sobre o quórum qualificado de 2/3, não aplicável no quadro ora 

examinado. Outro ponto a merecer detalhada apreciação diz respeito à 

alegação de desobediência imposta ao Regimento Interno no tocante ao 

pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos Santos Oliveira. 

Assinalou-se e convém repetir que revendo atentamente o vídeo 

apresentado com a peça primeira, verifica-se, realmente, que, depois de 

votado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deu-se 

início à discussão acerca do Projeto de Lei 131/2017, ocasião em que o 

primeiro Vereador a falar na Tribuna, Ivan dos Santos Oliveira, já no final 

de sua manifestação, pediu vista do processo relativo ao PL 131/2017 em 

questão, sem que houvesse por parte da Presidência da Mesa ou de 

qualquer dos Vereadores presentes, qualquer comentário a respeito, 

prosseguindo-se a discussão em torno do PL, com as manifestações 

subsequentes dos Vereadores Carlos Garcia, Ademar Freitas Filho, Miguel 

Angel Claro Paz e Rogério França Martins, que então levanta o 

questionamento sobre o pedido de vista formulado pelo Vereador Ivan dos 

Santos Oliveira. Mais uma vez o pedido é ignorado e a discussão sobre o 

PL prossegue com a manifestação na Tribuna do Vereador Ícaro Gibran 

Revelles de Andrade, no meio da qual o vídeo sobre a sessão parlamentar 

é encerrado sem que se possa saber o desfecho da discussão e da 

votação, não se podendo concluir se houve efetivo indeferimento do 

pedido de vista. Sobre o tema, consta do RI juntado com a petição inicial e 

da Resolução 05/2017 que, nos termos do art. 186, caput, do RI (a primeira 

cópia juntada menciona art. 189), “O Vereador poderá requerer vista do 

processo relativo a qualquer proposição”, verificando-se no parágrafo 

único do dispositivo que “O requerimento de vista deve ser oral e escrito à 

Presidência, que obrigatoriamente deverá deferi-lo uma vez cumpridos os 

requisitos do parágrafo único, não podendo o seu prazo exceder o 

período de tempo correspondente ao intervalo entre uma sessão ordinária 

e outra.” (destaquei). Apesar de um aparente erro material visualizado na 

resolução citada, que se refere aos requisitos do “parágrafo único” 

quando parece querer se referir ao art. 1º do art. 186 (189?) do RI, onde 

se verificam requisitos para o deferimento do pedido de vista, é possível 

concluir que o Presidente da Mesa Diretora, ora impetrado, deverá deferir 

obrigatoriamente o requerimento de vista “uma vez cumpridos os 

requisitos de I – ser apresentado durante a discussão cujo adiamento se 

requer, quando se tratar de adiamento de discussão, II – prefixar o prazo 

do adiamento ou vista, que não poderá exceder 05 (cinco) dias, nem 

ultrapassar a sessão legislativa em curso, e III – não estar a proposição 

em regime de urgência”. Conclui-se, portanto, que, feitas tais 

considerações, não se infere do material probatório, em especial do vídeo 

anexado aos autos, se houve efetivo indeferimento do pedido de vista ou 

mero atropelo dessa análise por conta da tumultuada sessão. Além do 

mais, o próprio Vereador que formula o requerimento de vista deixa a 

Tribuna sem qualquer resposta ao seu pedido e a ela não retorna para 

reiterar sua pretensão em momento algum, como se dela houvesse 

naturalmente desistido, não se evidenciando, pois, um pleito indeferido. 

Some-se a isso a verificação de que o requerimento de vista deve ser 

“oral e escrito” (destaquei), não se constatando nos documentos juntados 

que tal exigência tenha sido suprida, o mesmo se podendo afirmar em 

relação ao primeiro pedido de vista formulado na mesma sessão e 

apontado pelos impetrantes a título de comparação. No mais, não se pode 

conceber que meras irregularidades, sem qualquer apontamento de 

prejuízo à causa dos impetrantes, como a inobservância da disponibilidade 

da ata da sessão anterior aos Vereadores e da ordem cronológica do 

expediente da Câmara Legislativa Municipal, possam justificar a 

impetração de mandado de segurança para suspender e anular 

procedimento de votação de determinado projeto de lei. Diante do exposto, 

julgo integralmente improcedente o pedido formulado no presente Mandado 

de Segurança, a fim de denegar a segurança, declarando, por sentença, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autoridade impetrada nas 

custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da natureza 

da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de 

estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de 

outubro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito
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Vistos. MANOEL ODIL DE ALMEIDA, qualificado nos autos em epigrafe, 

propôs “Ação Ordinária de Reenquadramento Funcional” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, pertence ao quadro de 

servidores públicos municipais, lotado na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, onde atua no cargo de agente de segurança e 

manutenção desde 30.4.2002, fazendo jus à progressão nas classes e 

níveis da carreira. Diz que o plano de carreira dos profissionais da 

categoria foi instituído pela Lei n. 3.505/2010, cujo cargo ocupado está em 

extinção, sendo que, de acordo com a referida lei, deveria, então, ser 

reenquadrado de acordo com a sua habilitação e tempo de serviço. 

Argumenta que à época contava com 8 anos de serviço e, por isso, foi 

promovido no nível, permanecendo, porém, na classe A, não tendo o réu 

considerado o fato que possuía diploma de nível médio e, portanto, deveria 

ter sido elevado para a classe B. Conta que em 31 de outubro de 2013 

protocolou pedido de reenquadramento, apresentando certificado de nível 

médio e superior, porém o pedido não foi apreciado. Pede, pois, seja 

determinado ao réu que proceda a sua promoção para a classe B e C, 

com efeitos retroativos à data em que adquiriu esse direito, com o 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, bem como a 

correção do seu enquadramento nos níveis, devendo ser elevado para o 

nível 6 com efeito retroativo a outubro de 2010. Junta diversos 

documentos. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal e pede, em caso de condenação, a aplicação da 

correção monetária pelo INPC a partir de 30.6.2009 e, a partir de então, 

pela TR e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, 

pelo IPCA-E. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

no que se refere à prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de 

acordo com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
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contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Assim, levando-se em conta que as verbas 

pleiteadas compreendem o período a partir de outubro de 2010, parte 

dessas verbas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 18.9.2012, 

considerando o quinquênio que antecede o pedido administrativo que se 

deu em 18.9.2017 (pg. 18). Quanto ao mérito, verifica-se do relatório acima 

que a questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito do requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como agente 

de segurança e manutenção, sob a forma de promoção nas classes e 

níveis e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes 

com a promoção. De acordo com as provas produzidas nos autos, em 

especial a ficha funcional do requerente, este é servidor público do 

Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do cargo de 

agente de segurança e manutenção e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento. Observa-se, contudo, que a função desempenhada pelo 

requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu 

art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se 

por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais 

titulares de cargo de professor do ensino público do Município de Várzea 

Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público 

municipal, com funções de magistério; VII – funções de magistério, as 

atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, 

incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A 

carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de agente de segurança e 

manutenção não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de agente de segurança e manutenção, consoante 

se vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei 

Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, 

Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, 

ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), o 

requerente possuía 8 anos, 4 meses e 16 dias de serviços prestados, 

tendo, por isso, sido enquadrado acertadamente no Nível 3, como relatado 

por ele próprio na inicial, resumindo-se a presente lide ao disposto no art. 

84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos financeiros 

da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro parcelas: I – 

A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 

integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 
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mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio integral previsto 

quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). No caso dos 

autos, o autor pleiteia apenas o seu enquadramento no nível 6, devendo, 

portanto, ser considerada a legislação vigente em cada período a partir de 

2010, neste caso, a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências, que, por sua vez, não alterou o interstício de tempo 

necessário à progressão nos níveis, segundo se infere do art. 19 a baixo 

transcrito: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e 

outro. Assim, considerando que o autor foi enquadrado no nível 3 a partir 

de 25.10.2010, em 25.10.2013 ele alcançou mais 3 anos de serviço e em 

25.10.2016 mais 3 anos, ele deveria ter sido elevado para o nível 4 desde 

2013 e para o nível 5 desde 2016, cumprindo destacar que o 

enquadramento realizado pelo réu em 2010 não foi questionado pelo autor 

à época, não merecendo reparo. Sobre a progressão nas classes, 

observa-se que o autor alega fazer jus à elevação para a classe B por ter 

concluído ensino médio e para a C em razão da conclusão de superior. 

Contudo, não junta aos autos os respectivos certificados, o que, todavia, 

não impede o deferimento da progressão, uma vez que o réu não 

contestou o pedido e, ainda, reconheceu administrativamente, por meio de 

parecer favorável da comissão de enquadramento, o direito do autor de 

ser elevado para a classe C, segundo se infere do parecer de pg. 14. 

Nesse passo, em razão da ausência de documentos comprovatórios da 

data em que o autor implementou os requisitos da promoção, a pretensão 

deve ser parcialmente acolhida no que se refere à sua elevação para a 

classe C a partir da data da solicitação, em 18.9.2017 (pg. 15). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo o servidor Manoel Odil de Almeida para o nível 5, a partir de 

25.10.2016, e para a classe C desde 18.9.2017, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus 

reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras 

subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Considerando que o autor 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado em igual 

proporção entre elas. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor 

por ser beneficiário da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).
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Vistos. MANOEL ODIL DE ALMEIDA, qualificado nos autos em epigrafe, 

propôs “Ação Ordinária de Reenquadramento Funcional” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, pertence ao quadro de 

servidores públicos municipais, lotado na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, onde atua no cargo de agente de segurança e 

manutenção desde 30.4.2002, fazendo jus à progressão nas classes e 

níveis da carreira. Diz que o plano de carreira dos profissionais da 

categoria foi instituído pela Lei n. 3.505/2010, cujo cargo ocupado está em 

extinção, sendo que, de acordo com a referida lei, deveria, então, ser 

reenquadrado de acordo com a sua habilitação e tempo de serviço. 

Argumenta que à época contava com 8 anos de serviço e, por isso, foi 

promovido no nível, permanecendo, porém, na classe A, não tendo o réu 

considerado o fato que possuía diploma de nível médio e, portanto, deveria 

ter sido elevado para a classe B. Conta que em 31 de outubro de 2013 

protocolou pedido de reenquadramento, apresentando certificado de nível 

médio e superior, porém o pedido não foi apreciado. Pede, pois, seja 

determinado ao réu que proceda a sua promoção para a classe B e C, 

com efeitos retroativos à data em que adquiriu esse direito, com o 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, bem como a 

correção do seu enquadramento nos níveis, devendo ser elevado para o 

nível 6 com efeito retroativo a outubro de 2010. Junta diversos 

documentos. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal e pede, em caso de condenação, a aplicação da 

correção monetária pelo INPC a partir de 30.6.2009 e, a partir de então, 

pela TR e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, 

pelo IPCA-E. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

no que se refere à prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de 

acordo com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 
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prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Assim, levando-se em conta que as verbas 

pleiteadas compreendem o período a partir de outubro de 2010, parte 

dessas verbas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 18.9.2012, 

considerando o quinquênio que antecede o pedido administrativo que se 

deu em 18.9.2017 (pg. 18). Quanto ao mérito, verifica-se do relatório acima 

que a questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito do requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como agente 

de segurança e manutenção, sob a forma de promoção nas classes e 

níveis e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes 

com a promoção. De acordo com as provas produzidas nos autos, em 

especial a ficha funcional do requerente, este é servidor público do 

Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do cargo de 

agente de segurança e manutenção e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento. Observa-se, contudo, que a função desempenhada pelo 

requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu 

art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se 

por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais 

titulares de cargo de professor do ensino público do Município de Várzea 

Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público 

municipal, com funções de magistério; VII – funções de magistério, as 

atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, 

incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A 

carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de agente de segurança e 

manutenção não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de agente de segurança e manutenção, consoante 

se vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei 

Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, 

Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, 

ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), o 

requerente possuía 8 anos, 4 meses e 16 dias de serviços prestados, 

tendo, por isso, sido enquadrado acertadamente no Nível 3, como relatado 

por ele próprio na inicial, resumindo-se a presente lide ao disposto no art. 

84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos financeiros 

da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro parcelas: I – 

A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 

integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 

mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio integral previsto 
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quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). No caso dos 

autos, o autor pleiteia apenas o seu enquadramento no nível 6, devendo, 

portanto, ser considerada a legislação vigente em cada período a partir de 

2010, neste caso, a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências, que, por sua vez, não alterou o interstício de tempo 

necessário à progressão nos níveis, segundo se infere do art. 19 a baixo 

transcrito: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e 

outro. Assim, considerando que o autor foi enquadrado no nível 3 a partir 

de 25.10.2010, em 25.10.2013 ele alcançou mais 3 anos de serviço e em 

25.10.2016 mais 3 anos, ele deveria ter sido elevado para o nível 4 desde 

2013 e para o nível 5 desde 2016, cumprindo destacar que o 

enquadramento realizado pelo réu em 2010 não foi questionado pelo autor 

à época, não merecendo reparo. Sobre a progressão nas classes, 

observa-se que o autor alega fazer jus à elevação para a classe B por ter 

concluído ensino médio e para a C em razão da conclusão de superior. 

Contudo, não junta aos autos os respectivos certificados, o que, todavia, 

não impede o deferimento da progressão, uma vez que o réu não 

contestou o pedido e, ainda, reconheceu administrativamente, por meio de 

parecer favorável da comissão de enquadramento, o direito do autor de 

ser elevado para a classe C, segundo se infere do parecer de pg. 14. 

Nesse passo, em razão da ausência de documentos comprovatórios da 

data em que o autor implementou os requisitos da promoção, a pretensão 

deve ser parcialmente acolhida no que se refere à sua elevação para a 

classe C a partir da data da solicitação, em 18.9.2017 (pg. 15). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo o servidor Manoel Odil de Almeida para o nível 5, a partir de 

25.10.2016, e para a classe C desde 18.9.2017, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus 

reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras 

subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Considerando que o autor 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado em igual 

proporção entre elas. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor 

por ser beneficiário da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

RENATO ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, RENATO ZACARIAS DA COSTA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-Acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou fratura dos membros superior 

esquerdo e direito, tendo percebido auxílio-doença NB 6122851063 no 

período de 8.7.2015 a 4.4.2016. Argumenta que o INSS, após a 

consolidação das lesões, determinou sua alta indevidamente, sem 

considerar a redução/limitação de sua capacidade laborativa para o 

desempenho das atividades habitualmente exercidas. Pede, pois, a 

procedência do pedido, com a condenação do réu à implantação do 

auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença, com o 

pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros e correção 

monetária. Pede, ainda, a condenação do réu ao pagamento de verba 

indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, 

além de honorários de 20% (vinte por cento). Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando a falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, bem 

como o decurso do prazo prescricional de cinco anos, de modo que houve 

prescrição do fundo de direito, requerendo, assim, a extinção do feito. 

Quanto ao mérito, diz que a autora não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pede a improcedência do pleito. 

Em impugnação, o autor refuta a pretensão do réu e reitera o pleito inicial. 

Realizou-se perícia médica, tendo a parte autora pleiteado a antecipação 

dos efeitos da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, impõe-se o 

enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente na prejudicial 

de mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o indeferimento se deu em 4.4.2016 e a ação foi 

proposta em 9.4.2018, sendo a primeira data tida como a da cessação de 

benefício, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, 

afastada a prejudicial. No que tange, à preliminar de ausência de interesse 

de agir, que o réu não está com a razão, uma vez que o benefício foi 

concedido com data programada de alta, sem se aferir as condições 

físicas da segurada no momento da cessação e, além disso, houve 

contestação de mérito, restando, assim, configurada a resistência do réu 

à concessão do benefício. Fica, portanto, afastada a preliminar. Quanto ao 

mérito, cabe assinalar, que a concessão do benefício de auxílio-acidente, 

de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
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exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, 

cabe analisar se o autor preenche os requisitos acima mencionados e, por 

conseguinte, se faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando 

que a sua qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu 

quando da concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro 

clínico do segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o 

benefício indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer 

médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 14361415): 

“Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do braço direito e 

antebraço esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando 

atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de 

medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade 

laborativa habitual, estando suas lesões consolidadas clinicamente, 

contudo apresenta limitação funcional nos membros superiores que reduz 

sua capacidade laborativa.” (sic) Ainda em resposta aos quesitos, afirmou 

o seguinte (Id. 14361415): “Quais as sequelas apontadas pelo médico 

perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações 

físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado? R. 

Apresenta dor e limitação nos movimentos dos membros superiores. Ainda 

de acordo com a avaliação medica juntada pela parte autora nos autos, as 

sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente? 

R. Permanente.” Como se vê, a lesão sofrida pelo autor decorrente de 

acidente de trabalho reduziu sua capacidade para exercer as atividades 

habituais que antes exercia, já que laborava como carregador e a lesão 

sofrida afetou os movimentos do seu braço direto e antebraço esquerdo, 

como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus ao benefício 

indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se posicionou a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL – POSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – PERDA AUDITIVA 

DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUESTÃO DE ORDEM DAS 

ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. (...) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, 

art.86). (...)”(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) “REEXAME NECESSÁRIO - INSS - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS 

REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL TESTIFICADA PELA PERÍCIA - 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO 

MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - 

JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 

- ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE 

– MANUTENÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente 

testificado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de trabalho, a autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas 

funções laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O 

termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 

119326/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Maria Aparecida Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos 

autos, como visto acima, restou devidamente comprovado o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

impondo-se, por isso, a concessão do benefício. Quanto à data inicial do 

benefício, de acordo com o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O 

auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença”. Não havendo, pois, auxílio-doença, o termo inicial é a data 

do requerimento administrativo ou da citação, quando da ausência de 

requerimento, conforme entendimento pacificado no STJ: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 2. Recurso Especial parcialmente provido.”(STJ – Segunda Turma 

- REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 

5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A 

apresentação do laudo pericial marca apenas e tão somente o livre 

convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, não tendo 

o condão de fixar termo inicial de aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 

6/5/2011). 2. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg 

nos EDcl no AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro 

Meira, j. 25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 4.4.2016, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. No 

mais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, formulado em 

decorrência do suposto ato ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o 

benefício, pontuo que os artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código 

Civil, estabelecem, respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve 

descrição acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens 

pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o 

estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou 

quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem 

dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas 

relações psíquicas. Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é 

necessária a ocorrência de uma das situações acima descritas, que 

ofenda moralmente direito próprio da personalidade e não de mera 

contrariedade do cotidiano. No caso em apreço, o INSS cessou o 

auxílio-doença por acidente de trabalho do autor após a realização de 

perícia médica, respaldando-se no laudo pericial elaborado por profissional 

da área, que não constatou incapacidade laborativa. Portanto, o réu agiu 

amparado pelo parecer profissional e não por mera liberalidade ou sem 

causa a ensejar a alegada prática ilícita. De igual modo, de acordo com os 

fatos e as provas produzidas nos autos, não há comprovação de que a 

não conversão do benefício em auxílio-acidente tenha atingido moralmente 

o autor, causando-lhe humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor 

de ressarcimento. Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o indeferimento ou cancelamento de benefício 

previdenciário, por si só, não enseja ofensa à honra ou à dignidade 

passível de indenização, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - 

AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - 

COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 

INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - 

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. (...) O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o 

seu cancelamento por parte do INSS, não se prestam para caracterizar 

dano moral. É inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, 

inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de 

dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo 

abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou 

equivocado por parte da Administração. Os honorários, nas ações 
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previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 

20 do CPC/73.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 28.11.2017, p. no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE 

HABITUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE 

LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 

DANO MORAL - INEXISTENTE - DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano 

moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, 

quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) Quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, não restando configurados os requisitos previstos 

no art. 300, do CPC, uma vez que o autor está apto para labor, tendo 

sofrido apenas redução de sua capacidade laborativa, não há se falar em 

concessão da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim 

de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta 

por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 

8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença 

(5.4.2016), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Renato Zacarias da 

Costa, portador do CPF n. 035.799.501-50; 2. Filiação: Mario Zacarias da 

Costa e Calixtra Maria da Costa; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 

4. Data inicial do Benefício: 5.4.2016 (dia posterior à cessação do 

auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito 

em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008259-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, SEBASTIÃO BUENO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhador rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação 

de tutela foi indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada 

em despacho saneador (Id. 14229329) e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários 

conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85,§ 3º, do 

Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Concluída 

a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da 

inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É a síntese do 

necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício 

da aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 64 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 192 meses, ou 15 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente na documentação anexada com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento, onde consta a sua 

profissão, como lavrador rural, dentre outros. As testemunhas afirmaram 

conhecê-lo há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, do sítio Pedra 

Branca, do Município de Nossa Senhora do Livramento, onde, segundo, 
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estes, ele sempre desenvolveu atividades agrícolas, com a família, sem 

maquinários, se mudando para a cidade no ano de 2011, o que foi 

ratificado pelo autor em seu depoimento. Não bastasse isso, o extrato do 

CNIS carreado aos autos pelo réu traz diversos registros urbanos em 

nome do autor, desconstituindo, assim, as alegações desta de que merece 

aposentar-se como trabalhador rural, vez que a atividade por ele 

desenvolvida não era exclusivamente rural, ao buscar o sustento no 

trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em regime de economia 

familiar, cumprindo esclarecer que no ano que completou 60 anos, em 

2014, já havia deixado a atividade rural, há 4 (quatro) anos. Em caso 

semelhante, assim se posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS 

URBANOS. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002225-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

IZELDA MARIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. IZELDA MARIA MARQUES, qualificada nos autos, propôs "Ação 

Declaratória Cumulada Com Ordinária de Cobrança" em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, requerendo a implantação imediata do pagamento do 

adicional de insalubridade em grau máximo (40%). O pedido veio instruído 

com os documentos de id. 5830727-5830899. Não houve contestação. 

Designada a perícia judicial, a autora desistiu do feito. É a síntese do 

necessário. Decido. Diante da manifesta desistência do pedido, 

homologo-a, por sentença, declarando extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC. Contudo, por ser a parte autora beneficiária da 

gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição 

legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98 do CPC. Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da ficha 

funcional do período entre 1992 a 1999. Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007791-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CRISTHIAN CAMPOS PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada doença, dependendo, por 

isso, de prova judicial, o que se fará no decorrer da instrução. III) 

Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova 

pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. 

João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual retardo 

mental moderado (CID 10 E71), epilepsia (CID 10 G40) e consulsões 
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associativas (CID 10 F44) da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os quesitos do 

INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, enquanto que 

da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, porém, as 

partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 5 de 

dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o 

INSS dos termos da ação e do referido laudo para, querendo, 

contestá-los. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. 

Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007540-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

IZABEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar novamente aos autos cópia da 

certidão de casamento por estar ilegível. Decorrido esse prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002723-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

L. R. CANTANHEDE - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Intime-se a parte impetrante para, em 15 (quinze) dias, se 

pronunciar sobre a alegada perda do objeto. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003736-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003736-93.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ELISA BRANCO FERNANDES DE 

FREITAS 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 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a sentença. 

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, 3 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004163-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTIANE PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CRISTIANE PORTO ARAUJO (REQUERIDO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JONES GATTASS DIAS 

PROCESSO n. 1004163-61.2016.8.11.0002 Valor da causa: $0.00 

ESPÉCIE: [DEFENSORIA PÚBLICA, Ato / Negócio Jurídico]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: LEILA CRISTIANE PORTO ARAUJO Endereço: DEP 

GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, 473, - DE 1425/1426 A 3015/3016, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-070 POLO PASSIVO: 

Nome: LEILA CRISTIANE PORTO ARAUJO Endereço: DEP GONCALO 

BOTELHO DE CAMPOS, 473, - DE 1425/1426 A 3015/3016, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-070 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que a parte autora manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito DECISÃO Vistos, 

Considerando a não localização da parte autora, conforme atesta a 

certidão (Id. 9425173), determino que seja renovado o ato de intimação, 

desde vez por edital com prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora 

manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIZANGELA PEREIRA LEITE 

COSTA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312792 Nr: 8916-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. DE SOUZA FARMÁCIA LTDA - 

DROGARIA AEROPORTO, CHIRLE PAULINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. P. DE SOUZA FARMÁCIA LTDA - 

DROGARIA AEROPORTO, CNPJ: 01037752000270, Inscrição Estadual: 

131670751. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de C. P. DE SOUZA FARMÁCIA LTDA - DROGARIA AEROPORTO e 

CHIRLE PAULINA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de falta de recolhimento icms garantido integral, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124452/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$17.710,60 - Valor Atualizado: R$17.180,60 - Valor 

Honorários: R$530,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 03 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433411 Nr: 3056-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS ANTONIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3056-96.2016.811.0002 (código 433411)“Embargos de 

Declaração”Vistos.Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por 

ADONIAS ANTONIO DE LIMA, em face de sentença de mérito proferida 

nos autos, nos quais o embargante sustenta haver omissão quanto ao 

pedido de antecipação da tutela. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, 

a fim de que seja sanado o vício. Intimado a se manifestar a respeito, o 

embargado nada falou (fl. 51).É a síntese do necessário.Decido.Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

27.3.2018, antes mesmo da publicação da sentença, conforme consulta 

ao Sistema Apolo, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é 

apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na sentença, 

conforme sustentado.Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a 

sentença foi omissa quanto à tutela antecipatória, uma vez que ao reiterar 

os pedidos iniciais, por óbvio a parte incluiu a tutela antecipatória que, 

todavia, não foi apreciada quando do decisum. Desta feita, acolho os 

embargos propostos, dando-lhes provimento para retificar a sentença a 

partir do primeiro parágrafo de fl. 79 que passará a conter o seguinte 

teor:“Ademais, considerando o teor das provas produzidas, que torna 

evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição do autor de pessoa humilde, enferma e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de 

urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. 

(...)Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. (...)5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 223676 Nr: 3895-68.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOTIVO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o relatório de 

estudo social de fls. 175/184, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo 

primeiramente a parte autora em seguida a parte requerida, esta, através 

da remessa em carga dos autos à Procuradoria Federal de Mato Grosso 

(INSS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299392 Nr: 19993-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 

11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a Requisição de Valor de fls. 

125-126 foi expedida em abril de 2016 e encaminhada à Fazenda Pública 

Estadual em 10.6.2016, com estrita observância às formalidades legais. 

Assim, tendo a requisição sido expedida anteriormente à publicação do 

Provimento n. 11/2017 (23.8.2017), não há que se falar em aplicação de tal 

norma no caso em tela.

Diante do exposto, determino seja expedido alvará em favor da parte 

exequente para levantamento dos valores bloqueados (fl. 163), 

intimando-a, após, para, em 5 (cinco) dias, exarar seu interesse no 

prosseguimento do feito. Decorrido em branco o prazo, conclusos para 

extinção por pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441118 Nr: 7357-86.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 

ENSINO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação Civil 

Pública de Obrigação de Fazer pelo Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino Público SINTEP em face do Município de Várzea Grande, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários (art. 18, da Lei 

7.357/85).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380797 Nr: 27350-86.2014.811.0002

 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: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Usucapião ajuizada por Noel Borges Pessoa em face do Município de 

Várzea Grande, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo procurador e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Todavia, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida 

(art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244002 Nr: 21827-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DE CAMPOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B, Murillo 

Barros da Silva Freire - OAB:8942

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442326 Nr: 7971-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARÃES LTDA, NORIVAL MARIANO, 

MARLI GUIMARÃES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROCURADORA

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243970 Nr: 16778-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL MARQUES PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DE CASTRO 

VALE - OAB:OAB/RJ 87.009

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pela parte executada aos autos, nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 231374 Nr: 11498-95.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334088 Nr: 2659-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADILEDIF COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, 

DELCIO MARTINS DA SILVA, FABIO GONÇALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMOND 

FERNANDES AVELAR - OAB:17.630

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 38858 Nr: 6643-54.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEFI ARRUDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283, HUDSON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:21.613-MT

 Vistos.

Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, 

procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de agravo de 

instrumento, salientando que os argumentos sustentados pela parte 
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agravante no recurso são os mesmos contidos na impugnação à exceção 

de pré-executividade não se visualizando argumento apto a desconstituir 

a decisão atacada.

 Desse modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 226737 Nr: 6960-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCELO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para informar a conta corrente de 

sua titularidade, exceto conta salário, a fim de que se possa cumprir a 

determinação judicial referente a implantação da pensão mensal, 

fixando-se para isso prazo de quinze dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331482 Nr: 210-77.2014.811.0002

 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: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES, OSMAR MILAN CAPILÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, FELIX MARQUES, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES, 

SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA, MARIA LUZIANE RIBEIRO BRITO, NEUZA 

MARIA CURVO, ARTUR CONY CAVALCANTI, AUREMACIO JOSE TENORIO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 210-77.2014.811.0002

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES E OSMAR MILAN CAPILÉ

 CITANDO (S): SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA, ADVOGADO OAB/MT 3571, 

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MARQUES, N. 833, QUILOMBO, CUIABÁ/MT.

ARTUR CONY CAVALCANTI, ADVOGADO OAB/MT 5484, ENDEREÇO: AV. 

ARTUR BERNARDES, 525, AMEC/UNIC, IPASE, VÁRZEA GRANDE/MT. E 

AUREMÁRCIO JOSE TENORIO DE CARVALHO, RESIDENCIAL PLANALTO 

03, CASA 20, BAIRRO CARUMBÉ, CUIABÁ.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, para responder a 

ação, caso queira, no prazo legal, caso não o faça no prazo legal, 

ser-lhe-ão nomeados curador especial, nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de 

litisconsortes com procuradores distintos, de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público. 2. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial, 3 Em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

nos termos do artigo 257, IV, do CPC.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Conhecimento, cobrança de honorários.

 DESPACHO: Vistos. Diante do teor da certidão retro, de que todos os 

editais de citação possuem irregularidades tanto na publicação quanto nas 

advertências processuais, determino que se renove o ato, com prazo de 

20 dias e com a advertência dos requeridos de que, em caso de revelia, 

ser-lhes-á nomeado curador especial, nos termos doa rt. 257, IV do CPC. 

Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhes, como curador especial, o 

ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a quem 

deverá ser dada vista dos autos para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluído 

em Meta 2 do CNJ.

 Eu, Elizangela Pereira Leite Costa, digitei.

 Várzea Grande - MT, 3 de outubro de 2018.

Emerson Botelho de Campos

Gestor Judicial

 Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008597-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1008597-25.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,660.08 ESPÉCIE: [MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: 

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA Endereço: RUA AQUIDABAN, B-38, 

(LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-530 POLO PASSIVO: Nome: 5 ciretran de varzea grande Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, S/N, - ATÉ 757/758, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 Nome: THIAGO 

FRANCA CABRAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR 

BERNARDES, S/N, - ATÉ 757/758, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o recolhimento do 

valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser realizado com 

acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Informo que este PJe permanecerá aguardando a comprovação do 

referido depósito para devido cumprimento da ordem judicial proferida. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 2018. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

36888414 - I OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003114-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONILDO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

ajuizado por RONILDO DE ARRUDA em face da autoridade apontada como 

coatora o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. 

Pretende a parte Impetrante que seja efetuada a progressão 

funcional/enquadramento da classe B – Nível 04 para Classe C - Nível 05, 

ou que seja efetuada a análise e deferimento do pedido contido no 

Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. Para a concessão de 

liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o 

preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como 

aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. Nos termos do artigo 

7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará 

a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais 

sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado 

resulte a ineficácia da medida. Ocorre que, neste momento processual, 

inviável se vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Impetrante, 

considerando, sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar 

pleiteada, em razão de expressa vedação contida na Lei nº 9.494, de 

10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que implique em 

"reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um pouco 

temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da parte 

Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo em 20/08/2015 e até o presente momento não obteve 

resposta, em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do 

processo. Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora 

reside no prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a 

omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para 

determinar que a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao 

requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. 

Intime-se a autoridade impetrada desta decisão. Decorrido o prazo, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria Impetrante, juntando 

aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 

horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007540-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

P DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007540-69.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: P DE OLIVEIRA - ME 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CHEFE DA 5ª 

CIRETRAN VÁRZEA GRANDE Vistos. Intime-se o Impetrado para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do pedido de desistência da ação pelo 

Impetrante. Após, voltem-me conclusos. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

setembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444036 Nr: 8848-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K G COVER ME, KLEBER GUILHERME COVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K G COVER ME, CNPJ: 06013505000177, 

Inscrição Estadual: 132483483. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de K G 

COVER ME e KLEBER GUILHERME COVER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA-20146023, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6023/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/05/2014

 - Valor Total: R$ 147.345,80 - Valor Atualizado: R$ 145.845,83 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do NCPC.Não comprovado o pagamento ou não garantida a 

execução, proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela 

exequente e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito, registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, 

ainda, da penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor 

embargos.Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no 

prazo legal, manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 24 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.: 384881 Nr: 1969-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MACIESKI GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROF. CARLOS A. BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO 

- OAB:17852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 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.: 321581 Nr: 17988-94.2013.811.0002

 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: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT 13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10030

 Encerramento de Volume III

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº VII destes autos, 

com 1.209.

Várzea Grande - MT, 2 de outubro de 2018.

Enil da Silva Maia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 395264 Nr: 8606-09.2015.811.0002

 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: TIMOTEO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 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 Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 275002 Nr: 18042-31.2011.811.0002

 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: HELENA DE CAMPOS CURADO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - OAB:14153

 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 Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003114-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONILDO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

ajuizado por RONILDO DE ARRUDA em face da autoridade apontada como 

coatora o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. 

Pretende a parte Impetrante que seja efetuada a progressão 

funcional/enquadramento da classe B – Nível 04 para Classe C - Nível 05, 

ou que seja efetuada a análise e deferimento do pedido contido no 

Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. Para a concessão de 

liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o 

preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como 

aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. Nos termos do artigo 

7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará 

a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais 

sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado 

resulte a ineficácia da medida. Ocorre que, neste momento processual, 

inviável se vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Impetrante, 

considerando, sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar 

pleiteada, em razão de expressa vedação contida na Lei nº 9.494, de 

10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que implique em 

"reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um pouco 

temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da parte 

Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo em 20/08/2015 e até o presente momento não obteve 

resposta, em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do 

processo. Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora 

reside no prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a 

omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para 

determinar que a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao 

requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. 

Intime-se a autoridade impetrada desta decisão. Decorrido o prazo, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria Impetrante, juntando 

aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 

horas. Intime-se. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 447738 Nr: 10785-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344/A

 Intimar o advogado Hernan Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), 

constituído pelo acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol das testemunhas que irão depor 

em plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que poderá juntar 

documentos e/ou requerer diligências, conforme previsto no art. 422 do 

CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205102 Nr: 1098-56.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE ALVES DE CARVALHO, NOEL MORAIS 

LOBO, JHON KLEBSON REIS DA SILVA SOUZA, JULIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO MIRANDA 

GOMES JUNIOR, para devolução dos autos nº 1098-56.2008.811.0002, 

Protocolo 205102, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 546421 Nr: 13185-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ RALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/0, TATIANE FELIPETTO - OAB:13990-B

 DECISÃO

 I – Designo para o dia ______/______/201___, às ________ horas a 

audiência para inquirição das testemunhas.

Requisitem-se. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da 

audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 490319 Nr: 4877-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21.131

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de que a Defesa do Réu, no prazo legal, 

se manifeste sobre a certidão de fls. 82 e requeira o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 388565 Nr: 4459-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNY CRISTIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 I - Designo para o dia 05/11/2018, às 15 horas, a audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

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.

Junte-se a estes autos cópia da sentença prolatada nos autos de Ação 

Penal n. 7929-71.2018.811.0002 – ID. 536192 em relação aos réus 

ROSEMBERG e DEVANIR para verificação de possível reconhecimento da 

litispendência/coisa julgada.

Após voltem-me.

Cumpra-se.

 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

 Ante ao exposto, julgo extinto o presente feito sem apreciação de mérito, 

em relação aos acusados DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA e ROSEMBERG 

BARBOSA DA SILVA, suficientemente qualificados nos autos, em razão 

da litispendência nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, e 

art. 95, III do CPP.Transitada em julgado, procedam-se as anotações e o 

devido arquivamento do feito em relação aos referidos réus.No que tange 

aos demais acusados, prossiga-se o fe i to .Publ ique-se . 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 547817 Nr: 13964-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANNA DELLA VALENTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NAASCIMENTO - OAB:19.205

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para Audiência 

de Instrução e Jugamento no dia 16 de outubro de 2018 às 14h30min no 

Fórum desta Comarca.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 497600 Nr: 12492-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Diante do exposto, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo.A requerida renuncia 

eventual medidas protetivas deferida. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se.Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 489870 Nr: 7929-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997

 INTIMAÇÃO para o advogado Luiz Augusto Arruda Custodio OAB/MT 

11.997, apresentar alegações finais , no prazo legal.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 519024 Nr: 23949-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSM, AVDC, AVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores foram 

devidamente intimados, por meio da advogada constituída nos autos (fls. 

30/31), sobre a r. decisão de fls. 27, porém quedaram-se inertes.

Assim, intimem-se pessoalmente os autores para que cumpram referida 

decisão, bem como atendam ao requerimento formulado pelo parquet às 

fls. 70 vº, sob pena de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo 

entender que houve desistência e/ou abandono, com a consequente 

extinção do feito nos termos do artigo 485, incisos III e/ou VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496230 Nr: 458-98.2009.811.0008

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, FDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DOMINGAS DIAS ALVES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Perda do Poder Familiar proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Maria 

Domingas Dias Alves em relação a menor Franciele Dias Alves. A 

Requerida encontra-se em local incerto e não sabido. Dessa forma, 

extrai-se o presente Edital de Citação, nos termos da decisão de fls. 

243v°.

Despacho/Decisão: Vistos em correição etc.Cumpra-se o r. 

despacho/decisão/sentença de fls. 237. Em seguida, dê-se vistas ao 

M.P.Várzea Grande, 12/04/2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Milena Fernandes 

Machado, digitei.

Várzea Grande, 17 de agosto de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004121-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002054-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON BATISTA ALABARCES - ME (RÉU)
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INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005572-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao presente mandado de citação. Eu, Valdomiro 

Vieira Rondon, Oficial de Justiça, da Comarca de Várzea Grande mT. 

Dirigi-me ao bairro Santa Isabel - nesta cidade Ali, não avistei á rua Beija 

Flor. Porém, a quadra 15, casa 17, está situado na rua Santa Isabel- bairro 

Santa Isabel- nesta cidade..Ali, há 20 anos, mora a dona MARILUCE DA 

SILVA, afirmou que não conhece o SR EDSON RONEY NASCIMENTO , 

SIRLEI BRAMBILIA e a COSTA NORTE COMÉRCIO DE PESCADO LTDA . 

Motivo pela qual, não foi possivel citá-los. cabe a parte autora, proceder 

as buscas e indicar nos autos os bens para efetuar o arresto. Diante do 

expostos , faço devolução do mandado, para as devidas providências. O 

referido é verdade e dou fé. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de agosto de 

2018.. VÁRZEA GRANDE, 03 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de 

Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007826-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELIANE MARTINS SIMI (REQUERENTE)

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007826-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ARGIBLOCOS INDUSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP, ELIANE MARTINS SIMI REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c 

Consignação em Pagamento proposta por ARGIBLOCOS INDÚSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP e ELIANE MARTINS SIMI, em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A. 2. Aduz a primeira autora que em meados do ano de 2013 

celebrou o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Produtos 

Pessoa Jurídica sob nº 296.307.172, no valor de R$ 145.000,00 (cento e 

quarenta e cinco mil reais), que em 06/10/2017 novou o contrato original, 

gerando o número 201702031300, no valor de R$ 131.294,34 (cento e 

trinta e um mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas iguais de R$ 7.294,13 

(sete duzentos e noventa e quatro centavos), que a instituição financeira 

se recusou a receber a parcela do mês de agosto de 2018 asseverando 

quebra de contrato por atraso no pagamento, que a requerida elevou o 

valor da divida, retornando ao contrato anterior. 3. Assevera que a 

requerida aprovisionou a quantia de a R$ 36.684,95 (trinta e seis mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de 

pagamento do contrato 296307172. Assevera, por fim, que não há 

obrigação além das parcelas pactuadas na novação. 4. Propôs, assim, a 

presente demanda com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada para o depósito em juízo das parcelas restantes da novação, 

que a requerida se abstenha de incluir o nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda a liberação dos valores aprovisionados na sua conta, e, no 

mérito, pede seja declarado que apenas o valor da novação é devido, e a 

condenação em danos morais, caso haja a inclusão do nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. 5. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 6. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 7. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora (contrato de 

abertura de crédito em conta corrente – conta garantida, consulta de 

dividas, boleto, extratos de pagamento e carta do SCPC) não são 

suficientes para sua demonstração. 8. Explico. A parte autora não 

conseguiu demonstrar a recusa do recebimento da parcela pela instituição 

financeira, sendo que o simples boleto sem pagamento não faz prova do 

alegado. 9. Ainda, verifiquei nos demais comprovantes de pagamento 

trazidos aos autos, de que as parcelas foram pagas posteriormente aos 

seus vencimentos, algumas com quase um mês de atraso, o que causa 

estranheza a alegação de que a parte requerida se recusou a receber a 

parcela do mês de agosto em razão do atraso. 10. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 
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dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 11. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de 

recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 12. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 13. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

14. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 15. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 16. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 17. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 18. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 19. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

08/11/2018, às 15h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 22. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 23. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 24. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 25. Intimem-se 26. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009240-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE REGINA FIRMINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008865-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 8 8 6 5 - 7 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: JOAO 

DOMINGOS DE BRITO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002598-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUJO NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003832-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISALTINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que, dando cumprimento ao R. Mandado, me dirigí ao Bairro São Mateus, 

nesta comarca, onde na Rua 17, Quadra 164, Casa 17, Não foi possível 

proceder a Apreensão do Bem descrito no mandado, em face de não tê-lo 

encontrado. Em face do exposto, faço a devolução do mandado para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Manoel Francisco de Souza . 

VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001784-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYELLE DDALVA MARTINS SOUZA (EXECUTADO)

KERBER ALEXANDRE DE SOUZA (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

AGUIA COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 10158-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M . M . ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata- se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

SAFRA LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de M M 

ARROZ LTDA ME, partes qualificadas nos autos.

2. Às fls. 213, o acordo celebrado entre as partes fora homologado, 

suspendendo a tramitação do feito até o seu cumprimento.

3. O autor veio aos autos informar o cumprimento integral do acordo 

celebrado nos autos, pugnando pela extinção do feito (fls. 214).

4. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, 

c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

5. Deixo de determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, 

considerando que a restrição já fora retirada, conforme extrato de fl. 166.

6. Custas recolhidas na inicial.

 7. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.

8. P. I. C.

9. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93105 Nr: 2712-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIO DOS ESTABELECIMENTOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARQUES VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Yegros Pereira - 

OAB:8574, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para retirar o termo 

de penhora expedido nestes autos e providenciar a devida averbação, 

conforme retro decisão fls. 166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444894 Nr: 6331-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos.

1. Defiro o pedido da advogada da parte requerente para juntada de carta 

de preposto.

2. Considerando a audiência realizada, onde a mesma restou infrutífera, 

mantenha-se os autos conclusos para posteriores deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339861 Nr: 7848-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 17.536, ROBSON MELO DE VASCONCELOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Defiro o pedido da advogada da parte requerida para juntada de 

substabelecimento e carta de preposto.

2. Considerando a audiência realizada, onde a mesma restou infrutífera, 

mantenha-se os autos conclusos para posteriores deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235462 Nr: 15407-48.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO 14 BIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar nos autos, acerca do 

pagamento da condenação,(fls.1031 á 1065), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278778 Nr: 22431-59.2011.811.0002

 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: BANCO CITICARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

para que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245558 Nr: 5986-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:OAB/SP 198153, Maria Fernanda Barreira - OAB:198.088

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 07/08/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10314 de 10/08/2018 e publicado no dia 

13/08/2018, não constou o nome dos novos patronos nomeados pelo 

requerido em fls. de nº 97, desse modo, faço-lhes nova intimação, para 

que cumpra o Item 1. e 2. da decisão de fls 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380584 Nr: 27170-70.2014.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GRANCONATO CONCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316569 Nr: 12943-12.2013.811.0002

 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: ADRIANA AMORIM DE CARVALHO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 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.: 282506 Nr: 1322-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se no mesmo, 

informando se restituiu o bem objeto da ação ao requerido, no prazo de 05 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007826-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELIANE MARTINS SIMI (REQUERENTE)

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007826-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ARGIBLOCOS INDUSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP, ELIANE MARTINS SIMI REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c 

Consignação em Pagamento proposta por ARGIBLOCOS INDÚSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP e ELIANE MARTINS SIMI, em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A. 2. Aduz a primeira autora que em meados do ano de 2013 

celebrou o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Produtos 

Pessoa Jurídica sob nº 296.307.172, no valor de R$ 145.000,00 (cento e 

quarenta e cinco mil reais), que em 06/10/2017 novou o contrato original, 

gerando o número 201702031300, no valor de R$ 131.294,34 (cento e 

trinta e um mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas iguais de R$ 7.294,13 

(sete duzentos e noventa e quatro centavos), que a instituição financeira 

se recusou a receber a parcela do mês de agosto de 2018 asseverando 

quebra de contrato por atraso no pagamento, que a requerida elevou o 

valor da divida, retornando ao contrato anterior. 3. Assevera que a 

requerida aprovisionou a quantia de a R$ 36.684,95 (trinta e seis mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de 

pagamento do contrato 296307172. Assevera, por fim, que não há 

obrigação além das parcelas pactuadas na novação. 4. Propôs, assim, a 

presente demanda com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada para o depósito em juízo das parcelas restantes da novação, 

que a requerida se abstenha de incluir o nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda a liberação dos valores aprovisionados na sua conta, e, no 

mérito, pede seja declarado que apenas o valor da novação é devido, e a 

condenação em danos morais, caso haja a inclusão do nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. 5. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 6. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 7. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora (contrato de 

abertura de crédito em conta corrente – conta garantida, consulta de 

dividas, boleto, extratos de pagamento e carta do SCPC) não são 

suficientes para sua demonstração. 8. Explico. A parte autora não 

conseguiu demonstrar a recusa do recebimento da parcela pela instituição 

financeira, sendo que o simples boleto sem pagamento não faz prova do 

alegado. 9. Ainda, verifiquei nos demais comprovantes de pagamento 

trazidos aos autos, de que as parcelas foram pagas posteriormente aos 

seus vencimentos, algumas com quase um mês de atraso, o que causa 

estranheza a alegação de que a parte requerida se recusou a receber a 

parcela do mês de agosto em razão do atraso. 10. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 11. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de 

recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 12. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 13. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

14. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 
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tempo e modo contratados”. 15. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 16. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 17. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 18. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 19. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

08/11/2018, às 15h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 22. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 23. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 24. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 25. Intimem-se 26. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005434-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P E C CORTE E DOBRA DE METAIS EIRELI - ME (AUTOR(A))

ADRIANO MORO BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

POUSADA DGL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005434-71.2017.8.11.0002; AUTOR(A): P E C CORTE E DOBRA DE 

METAIS EIRELI - ME, POUSADA DGL LTDA RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. 1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se 

manifestar acerca do pedido de desistência do autor, sob pena de seu 

silêncio importar em concordância tácita. 2. Findo o prazo, conclusos. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002664-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARI PEDRO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002664-71.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

REQUERIDO: LARI PEDRO NUNES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007758-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007758-34.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME, OSVALDO 

APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO, ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em desfavor de SUPERMERCADO 

TREVÂO LTDA -ME, partes qualificadas nos autos. 2. Analisando os autos 

verifico que as partes vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento (ID 12458643). 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo, em 26/03/2020, considerando as 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 30/06/2017, ou 

manifestação das partes, o que ocorrer primeiro, na forma dos arts. 921, I, 

c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido 

no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005602-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005602-39.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOAO SIMAO DE ARRUDA, 

MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES 

COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. .. 1. Concedo o prazo de 5 (cinco) 
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dias, para o advogado da parte requerida realizar a juntada de 

substabelecimento e carta de preposto. 2. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerida, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contestação. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008411-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008411-36.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES Vistos. 

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento ( id 11406785). 3. 

Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a 

tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou manifestação das 

partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorridos 

os prazos estabelecidos no acordo ou eventual manifestação das partes, 

conclusos para deliberações. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001208-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSOEL ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001208-57.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: MAXSOEL ROBERTO DA COSTA Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a demanda é embasada em cópia 

digitalizada da Cédula de Crédito Bancário. Dessa forma, e considerando 

que não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido do autor quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados 

constantes no sistema. 3. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagar 

o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não efetuado o pagamento, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar de imediato quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor, em seguida. 5. 

Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830). 6. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°). 7. Consigne-se, 

que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos no mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008320-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER COLETO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIOGO DEZIDERIO DA SILVA (REQUERIDO)

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ HADDAD (ADVOGADO(A))

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 8 3 2 0 - 4 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: DIOGO 

DEZIDERIO DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

desfavor de DIOGO DEZIDERIO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. As partes vieram aos autos requerendo a 

desistência da ação (Id 12663590), vez que transigiram extrajudicialmente. 

3. Analisando a referida peça, constato que encontra-se devidamente 

assinada pela parte requerida, sendo desnecessária sua intimação para 

anuência. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Proceda-se a 

baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuado. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 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: 1006671-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006671-43.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSIEL RODRIGUES DE 

SOUSA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de JOSIEL RODRIGUES DE SOUSA, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do bem descrito na inicial. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

11248519). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo 

de determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando 

que a medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 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: 1003218-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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POLIANA ZUMERLE FURTADO (ADVOGADO(A))

HILTON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003218-74.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HILTON PEREIRA Vistos. . 1. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de HILTON 

PEREIRA, também devidamente qualificado, visando a apreensão do 

veículo marca Ford, Focus 1.6 flex há, ano/modelo 2009, cor preta, placa 

NPM9249. 2. Alega que o requerido deixou de pagar o financiamento a 

partir da parcela nº. 14, vencida em 05/11/2012, motivo pelo qual requereu 

a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência do pedido, 

transferindo-lhe a posse e propriedade do bem. 3. Em Id. 5491467 fora 

concedida a liminar de Busca e Apreensão do veículo, devidamente 

cumprida conforme se vê através do Id. 5794565. 4. A requerida, em 

petição anexada no Id. 5820479, apresenta sua contestação e pugna pela 

improcedência do feito alegando não haver débito em aberto já que o 

contrato sub judice fora devidamente quitado antes da propositura da 

ação através de acordo extrajudicial realizado com a terceirizada Global 

Serviços de Cobrança, no valor de R$-5.038,00 (cinco mil e trinta e oito 

reais). 5. Aduz, ainda, que o valor acordado foi devidamente pago através 

boleto emitido pela terceirizada, diretamente no caixa do Banco Itaú, tendo 

como favorecida a ora autora. 6. Informa que o recibo do referido 

pagamento se desgastou com o passar do tempo, todavia, como modo de 

comprovar a veracidade do pagamento, requereu junto ao Banco Itaú, 

responsável pelo recebimento do boleto, cópia da operação realizada no 

dia 06/08/2015. 7. Através dos Ids. 5919070 e 5919093, o requerido 

apresenta os documentos fornecidos pelo Banco Itaú S/A, para 

comprovação do repasse dos valores à autora, requerendo, assim, a 

reconsideração da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão. 

8. Pede, ainda, a inversão do ônus da prova em seu favor, em razão da 

hipossuficiência em relação ao autor e o deferimento da gratuidade 

processual. 9. Em sede de recurso de Agravo de Instrumento, o requerido 

obteve o deferimento da liminar para restituição do veículo, recurso este 

que, no mérito, foi conhecido parcialmente pelo E. Tribunal de Justiça, 

reformando a liminar concedida por este juízo. 10. Em sua impugnação, o 

autor pede o indeferimento da gratuidade judicial em favor do requerido e, 

no mérito, sustenta que não tomou conhecimento do alegado pagamento, 

motivo pelo qual, constituiu em mora o devedor e prosseguiu com o 

ajuizamento da busca e apreensão do bem. 11. Por fim, requer a 

concessão de prazo para apuração do acordo mencionado, a localização 

do valor supostamente pago e a expedição de ofício ao Banco Itaú para 

disponibilização da operação financeira realizada em 06/08/2015. 12. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 13. Observando presentes nos autos elementos probantes 

suficientes e discussão atinente a direito, não necessitando o feito de 

maior dilação probatória, com fulcro no art. 333, I, do CPC, passo ao seu 

julgamento antecipado. DO MÉRITO 14. Trata-se de pedido de busca e 

apreensão de veículo automotor interposto por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de HILTON PEREIRA alegando a parte 

autora que o requerido incorreu em mora no contrato de financiamento 

firmado entre as partes. 15. Na defesa apresentada, o réu sustenta que o 

débito oriundo do contrato sub judice fora devidamente quitado antes do 

ajuizamento da presente ação, pugnando, assim, pela improcedência do 

pedido. 16. Consta da inicial, distribuída em 11/10/2016, que o requerido 

teria deixado de pagar a parcela nº 14 do financiamento, com vencimento 

em 05/11/2012. Com base na documentação apresentada, o juízo 

concedeu a liminar de busca e apreensão em favor do autor. 17. Quando 

da contestação, o requerido trouxe à lume os documentos atrelados nos 

Ids. 5820509, 5820516, 5820684, 5820705, 5820996 e 5919093, que 

comprovam o pagamento das parcelas que se encontravam em atraso, 

pagamentos, estes, efetuados antes da propositura da ação, mediante 

acordo firmado entre a requerida e a terceirizada Global Serviços de 

Cobrança, no valor de R$-5.038,00 (cinco mil e trinta e oito reais). 18. Em 

sua impugnação à contestação, a autora limitou-se apenas em dizer que 

não tomou conhecimento do alegado pagamento e, por isso, constituiu em 

mora o devedor e ajuizou a Ação de Busca e Apreensão do bem, além do 

que requereu fosse oficiado ao Banco Itaú para a disponibilização da 

operação financeira. 19. Ora, o requerido em sua defesa, buscou realizar 

as provas que estavam ao seu alcance, tanto é que ele mesmo requereu 

do Banco Itaú a cópia da operação realizada no dia 06/08/2015, por 

ocasião do pagamento do boleto, documento este (Id. 5919093), capaz de 

comprovar de forma cabal o pagamento do acordo celebrado, antes da 

propositura da ação. 20. Ademais, o autor, em sua peça de defesa, não 

impugnou os documentos trazidos pelo requerido, em especial aquele 

emitido pelo Banco Itaú onde informa que os valores foram devidamente 

transferidos em seu favor (Id. 5919093). 21. Conquanto o requerido 

estivesse em dia com sua obrigação contratual, a autora, motivada pela 

desorganização por ela própria causada, não registrou o pagamento 

devido, levando ao ajuizamento desta ação. 22. Tenho, portanto, que no 

momento da propositura da ação, o requerido não se encontrava em mora, 

pois realizara o pagamento integral da dívida, em data anterior ao 

ajuizamento da ação, conforme comprova os documentos acima narrados. 

23. In casu, a hipótese ora apresentada demonstra a clara cobrança de 

dívida já paga, não havendo mora do requerido a ser constituída, de sorte 

que, a improcedência da ação é a medida a ser tomada. DISPOSITIVO 24. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nesta Ação 

de Busca e Apreensão, e, consequentemente, revogo a liminar concedida 

nos autos, consignando que o veículo já foi devidamente restituído ao 

requerido e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º). 25. Transitado em julgado, certifique-se, e, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. 26. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000358-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN LUCAS MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000358-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANKLIN LUCAS MACIEL Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de FRANKLIN LUCAS 

MACIEL, ambos qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão 

do bem descrito na inicial. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (Id 12813982). 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo de determinar a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, considerando que a medida não foi efetivada no presente feito. 

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Considerando que o autor desistiu 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: 1003052-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RAMALHO CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003052-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: JOAO PAULO RAMALHO CAETANO Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 
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desfavor de JOÃO PAULO RAMALHO CAETANO, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do bem descrito na inicial. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

11318289). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo 

de determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando 

que a medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 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: 1005491-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES 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 

1005491-26.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RODRIGO GOMES DOS 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de RODRIGO GOMES DOS SANTOS, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do bem descrito na inicial. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

11964196). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo 

de determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando 

que a medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 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: 1007719-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007719-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A. em 

desfavor de ÁLVARO TAVARES MELO FILHO, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do bem descrito na inicial. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

12001509). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo 

de determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando 

que a medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Considerando que o autor desistiu 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: 1000820-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR DUARTE DE OLIVEIRA (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 8 2 0 - 8 6 . 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: ODEMIR DUARTE 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor 

de ODEMIR DUARTE DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(Id. 14158275). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007780-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADERSON HAZAMA (EXECUTADO)

HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007780-92.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME, JOSE ADERSON 

HAZAMA Vistos. 1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

manejada por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de HAZAMA 

TRANSPORTES LTDA ME e JOSÉ ANDERSON HAZAMA, todos 

devidamente 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 

recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado. 5. Considerando que 

as partes desistem do prazo recursal, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008031-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE M SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 656 de 664



EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008031-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: FERNANDO HENRIQUE M SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A em 

desfavor de FERNANDO HENRIQUE M SILVA, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do bem descrito na inicial. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

10791155 e Id 11794130). 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 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. 5. Deixo de determinar a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, considerando que a medida não foi efetivada no presente feito. 

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Considerando que o autor desistiu 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: 1000031-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA ELEN BRITEZ (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 3 1 - 8 7 . 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: BIANCA ELEN 

BRITEZ Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de 

BIANCA ELEN BRITEZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição retro, a parte autora veio aos autos informando que realizou um 

acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando pela desistência da 

ação, . 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, vez que citada 

sequer compareceu aos autos. 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. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 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: 1001321-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZINHO JOSE 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 

1001321-40.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOAOZINHO JOSE DE SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do requerido, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as 

formalidades legais, 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: 1004856-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DO ROSARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004856-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CRISTIANE MARIA DO ROSARIO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CRISTIANE MARIA 

DO ROSÁRIO, 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 ordenada à 

citação da parte requerida (Id 10954503). Efetivada a medida liminar e 

procedida a citação (Id 11200614), a requerida não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão 

de decurso de prazo lançada no processo (Id 11907664). 3. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face da requerida, 

ambos qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida 

que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora da requerida (Id 8296850). 8. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 11200606). 9. Tendo em 

vista que a requerida, após regularmente citada não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 10. 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. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355, inciso II do CPC, 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. 12. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002043-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002043-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em face do requerido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 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: 1007218-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSME DAMY DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007218-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: COSME DAMY DA SILVA PINTO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida pelo 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de COSME DAMY DA SILVA 

PINTO, 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 ordenada à citação da 

parte requerida (Id 10942899). Efetivada a medida liminar e procedida a 

citação (Id 11068178), o requerido não contestou os pedidos formulados 

pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso 

de prazo lançada no processo (Id 11907523). 3. A parte autora pugna 

pelo julgamento antecipado da lide (Id 11745965 e Id 11745974). 4. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 5. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, 

ambos qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 8. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 9985396). 9. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 11068182). 10. Tendo em 

vista que o requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 11. 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. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355, inciso II do CPC, 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. 13. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007122-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CLEBER MONTEIRO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007122-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEBER MONTEIRO DE CAMPOS, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

em face de CLEBER MONTEIRO DE CAMPOS, 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. 11130953). 

Efetivada a medida liminar (ID. 11715935) e procedida a citação (ID. 

11715948), a parte requerida, em sede de contestação através da 

Defensoria Pública Estadual pede a purgação da mora em forma de 

parcelamento do débito, e a restituição de objetos que se encontravam no 

veículo, conforme se visualiza em ID. 12020774. O autor por sua vez 

impugnação. a contestação. 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 Cleber Monteiro de Campos, ambos 

qualificados nos autos. DA PURGAÇÃO DA MORA 6. 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. 7. 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”. 8. 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).” 9. 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 
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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)” 10. 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. 11. 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. 12. 

Ademais, acerca do pedido de restituição dos bens que se encontravam 

dentro do veículo, tenho que a parte requerida deve ingressar com a ação 

própria visando tal restituição, vez que o pedido destoa do propósito da 

ação de busca e apreensão, bem como a matéria não se amolda a peça 

contestatória 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: 1009588-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA AUGUSTA DE MORAES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009588-35.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCINEIA AUGUSTA DE MORAES 

GONCALVES Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta pela instituição financeira, em face do requerido, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 

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: 1008577-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CRISTINO 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 

1008577-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE 

CRISTINO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão promovida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de JOSÉ CRISTINO DOS SANTOS, 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 ordenada à citação da parte 

requerida (Id 10913742). Efetivada a medida liminar e procedida a citação 

(Id 11165967), o requerido não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso de 

prazo lançada no processo (Id 11907619). 3. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 10736547). 8. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 11165967). 9. Tendo em 

vista que o requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 10. 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. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355, inciso II do CPC, 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. 12. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000354-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANA NOCA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000354-92.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO ITAUCARD S/A RÉU: 

MARCIA ROSANA NOCA Vistos. 1. Trata-se de ação de Reintegração de 

Posse, promovida por BANCO ITAUCARD S/A, em face de MARCIA 

ROSANA NOCA, ambas qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a 

recolher a taxa judiciária e o complemento das custas processuais 

inerentes à propositura da ação, todavia, deixou transcorrer o prazo, sem 

atendimento da determinação, pugnando pela desistência do processo. 3. 
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Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento 

de tais emolumentos são imprescindíveis para o recebimento da ação, e, 

diante da inércia do autor, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. 

Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001255-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS (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 2 5 5 - 6 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: PEDRO LUCAS 

CURVO MATHEUS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta pela instituição financeira, em face do requerido, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 

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: 1002903-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NATAN DA COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002903-12.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: JOEL NATAN DA COSTA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão promovida pelo BANCO BRADESCO S.A. 

em face de JOEL NATAN DA COTA PEREIRA, 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 ordenada à citação da parte requerida (Id 8142044). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id 10155482), o 

requerido não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da certidão de decurso de prazo lançada no 

processo (Id 11969810). 3. A parte autora pugna pelo julgamento 

antecipado da lide (Id 11058907). 4. Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

proposta pelo autor, em face do requerido, ambos qualificados nos autos, 

conforme narrado no relatório supra. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, 

conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do 

Código de Processo Civil. 8. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 6654099). 9. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 10155482). 10. Tendo em 

vista que o requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 11. 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. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355, inciso II do CPC, 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. 13. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001720-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001720-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: TIAGO HENRIQUE DE 

SOUZA OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, 

em face de TIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A autora foi intimada a recolher as custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. 

Intimada para tanto, deixou escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra, pugnando pelo arquivamento do feito, ante o 

cumprimento por parte do requerido de um acordo extrajudicial. 4. Dispõe o 

artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) 

dias”. 5. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do 

mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 6. 

Diante do exposto e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 7. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 8. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002549-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)
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ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002549-21.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARCELO ANDERSON DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A Vistos. . 

1. MARCELO ANDERSON DA SILVA,, qualificado nos autos, promoveu em 

face de ITAU UNIBANCO S.A e BANCO ITAUCARD S.A, também 

devidamente qualificados nos autos, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Aduz, a requerente, que fez uso 

do Limite Itaú de Saque – LIS, no valor de R$ 3.729,07 (três mil, setecentos 

e vinte e nove reais e sete centavos), para pagamento em 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais. 3. Todavia, por motivos alheios à sua vontade, 

acabou por atrasar o pagamento de algumas parcelas, razão pela qual 

renegociou o débito junto à requerida, cujo montante do débito alcançou o 

valor de R$-12.962,40 (doze mil, novecentos e sessenta e dois reais e 

quarenta centavos). 4. Alega que as prestações são desproporcionais, 

ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, 

tais como juros acima do patamar legal e a capitalização mensal de juros. 

Requer também a condenação do requerido em Danos morais pelos 

prejuízos sofridos. 5. Pugnou em sede de LIMINAR a suspensão do 

pagamento das parcelas bem como que a requerida fosse impedida de 

incluir seu nome no cadastro dos inadimplentes. 6. Para tanto, requereu a 

revisão do contrato firmado entres as partes, objetivando o afastamento 

das cláusulas abusivas. 7. A liminar fora indeferida, conforme se 

depreende da decisão proferida no Id. 5543514. Citada, as requeridas 

contestaram os pedidos (Id. 7375165), arguindo, preliminarmente, inépcia 

da inicial e, no mérito, pugnaram pela improcedência do pedido, alegando 

não haver irregularidades nas cláusulas pactuadas. 8. Intimada, a autora 

apresentou impugnação à contestação, conforme se depreende do 

documento anexado no Id. 8099281. 9. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 10. Ressalto 

que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento, 

já que se trata de revisão de CLÁUSULAS contratuais. DA PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL 11. O Banco Requerido arguiu, preliminarmente, a 

inépcia da inicial, alegando que o autor não teria observado os requisitos 

do art. 330, §2º do CPC. 12. Tal dispositivo estabelece: “Artigo 330, § 2º. 

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” 13. Compulsando os autos, verifico que o autor 

requereu a revisão do contrato no tocante à limitação dos juros 

remuneratórios e a exclusão da capitalização mensal de juros. Em caso 

como tais, a quantificação do valor incontroverso depende de cálculos 

aritméticos complexos a serem realizados por meio de perícia técnica 

particular ou do juízo. 14. No caso dos autos, tal cálculo será possível 

somente na fase de liquidação de sentença, caso algum dos pedidos 

venha a ser julgado procedente. 15. Por esta razão, rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial. DO MÉRITO 16. Trata-se de Ação Revisional e Contrato, 

promovida por MARCELO ANDERSON DA SILVA em face de ITAU 

UNIBANCO S.A e BANCO ITAUCARD S.A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 17. Nos termos da súmula 297, 

STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 18. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos. 19. Afinal, o 

contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, 

previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, 

a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não 

as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve 

nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas 

aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 20. Ademais, a 

cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos 

de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que 

determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam 

obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. 21. 

Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para 

assegurar o equilíbrio da relação contratual. 22. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pela autora. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 23. Nos termos do 

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. 24. A tese de limitação da taxa de juros remuneratórios há muito 

se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 25. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado. 26. No caso dos autos, o autor informa que a taxa de juros é 

abusiva. 27. Todavia, considerando que o Autor tampouco comprovou que 

as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média 

praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de excessividade e 

abusividade. 28. Por esta razão, improcede o pedido neste particular 

aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 29. O autor alega ser 

ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas 

instituições financeiras, nos contrato de financiamento de veículo. 30. Pois 

bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, 

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o 

entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL. 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do 

CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 31. Assim, uma vez que o 

contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última 

(129,33%) é superior ao duodécuplo da mensal (7,06% x 12 = 84,12%), 

conforme se verifica do documento acostado aos autos, entendo que 

restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos 

juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 32. Por isso, tal pleito 

improcede. DANO MORAL 33. Deixo de acolher o pedido de condenação 

em danos morais uma vez que não se configurou dos autos a existência 

de qualquer ilicitude praticada pelas requeridas. DISPOSITIVO 34. Posto 

isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), ficando, todavia, inexigível a 

sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade 

processual deferida ao autor (CPC, art. 98, § 3º). 35. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 36. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008213-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008213-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO CARLOS 

XAVIER Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida por 

BV FINANCEIRA S/A CFI em face de FRANCISCO CARLOS XAVIER, 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 ordenada à citação da parte 

requerida (Id 11041083). Efetivada a medida liminar e procedida a citação 

(Id 11632244), o requerido não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso de 

prazo lançada no processo (Id 12115736). 3. A parte autora pugna pelo 

julgamento antecipado da lide (Id 12386043). 4. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 8. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 10505605). 9. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 11632268 – pág. 7). 10. 

Tendo em vista que o requerido, após regularmente citado não apresentou 

defesa, impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos 

fatos narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais 

requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações 

impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da ação. 11. 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. 12. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca 

e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355, inciso 

II do CPC, 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. 13. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001885-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO KENNEDY APOITIA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001885-19.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO KENNEDY APOITIA E 

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: 1009351-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009351-98.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ELOISA MARIA DE JESUS Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em 

desfavor de ELOISA MARIA DE JESUS com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e determinada a citação da requerida (ID. 11585574). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (ID. 12347772 e 

12347749), a devedora não contestou os pedidos formulados pelo autor 

em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos (ID. 12954373). 4. O autor, por sua vez, pugnou pelo 

julgamento antecipado do processo (ID. 12951257). É o necessário 

relatório. DECIDO. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 8. 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. 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a 

liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão. 10. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa. 11. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002140-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE (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 2 1 4 0 - 7 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: KAIRO RUAN 

GONCALVES DUARTE Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta pela instituição financeira, em face do requerido, ambos 
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devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 

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: 1000035-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA (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 3 5 - 2 7 . 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: ELAINE 

CRISTINA FURTADO PEREIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em desfavor de ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

12516969), vez que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. 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. 5. Custas processuais pagas 

na distribuição. 6. Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 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: 1006371-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006371-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS Vistos. 

1. Cuida-se de ação proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em 

desfavor de NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS, 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 em mora do requerido, eis que, muito 

embora tenha realizado o protesto do título, a notificação extrajudicial 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”. 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. No caso concreto, verifico que 

apesar do autor ter peticionado ao feito, o mesmo não sanou a 

irregularidade apontada em Id. 14846732 de forma satisfatória. 5. Com 

efeito, caberia ao autor demonstrar que esgotou os meios de notificação 

tradicionais antes da efetivação do protesto. 6. Nesse sentido: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA -NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO - RÉU NÃO PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Patente a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames 

legais, expedindo notificação para o endereço declinado pelo réu no 

contrato, não pode esta ser considerada válida, vez que não recebida. É 

desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no recebimento 

no aviso, mas a notificação precisa ser recebida. In casu, considerando 

que a notificação não foi recebida após as tentativas de entrega, 

constando a anotação "não procurado", inviabilizando-se a pessoal 

notificação do réu, correta a r. decisão agravada. (TJ-SP 

20988113420188260000 SP 2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/06/2018)”. 7. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas pagas na distribuição. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CESAR CARNEIRO 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 

1000077-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CELIO CESAR CARNEIRO DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de CELIO CESAR 

CARNEIRO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição anexada aos autos (ID. 12503775), a parte autora pugnou pela 

desistência da ação, vez que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. 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. 5. Custas processuais pagas 

na distribuição. 6. Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 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: 1002988-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

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 2 9 8 8 - 9 5 . 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: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME Vistos. 1. Intime-se a parte autora pessoalmente 

para que em 15 (quinze) dias sane a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito - apresentar documento hábil a comprovar a 

assinatura do responsável legal pela requerida no documento de id. 

11135046 - sob pena de extinção do feito (CPC, 485, III). 2. Às 
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